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استرس روزانه را با ماساژ از خودتان دور کنید آغاز صدور ویزاى اربعین در اصفهانکارتون  را از دوبلورهاى قدیمى نگیریدسلبریتى هاى بدهکار، پول مردم را جمع کردند! شایان در مراجع ذیصالح! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بیماران قلبى از مصرف خودسرانه زردچوبه بپرهیزند

اصفهان نیازمند 15 هزار نگهبان محله است
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همسر مدیرعامل 
«سکه ثامن» هم دستگیر شد

«                                            » توقیف ماند 
و توزیع نشد

توزیع واکسن آنفلوآنزا 
 بین گروه هاى
 در معرض خطر

5

زندگى در 
«بورلى هیلز» هم 

اینقدر 
خرج ندارد!
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علیرضا یارقلى، متخصص طب ایرانى درباره مصرف خودسرانه دمنوش ها اظهار 
کرد: در طب ایرانى مواد غذایى به چهار دسته غذا، غذاى دارویى، داروى غذایى و 

دارو تقسیم بندى مى شوند و باید توجه کنیم که مصرف داروها 
در بدن باعث ایجاد تغییراتى مى شود. وى افزود: مواد موجود در دمنوش ها بسیار 

حائز اهمیت هستند، به طور مثال دمنوش ها عالوه بر اینکه اثرات  ...

گفتگوى 150 دقیقــه اى حمید فرخ نــژاد با یکى از
رسانه هاى اینترنتى که شامگاه شنبه همین هفته منتشر 
شد، خبرسازى هاى اخیر این بازیگر جنجالى سینماى 
ایران را تکمیل کرد. خبرگزارى اصولگراى «فارس» 
در گزارشى که دیروز منتشر کرد، به این گفتگو پرداخت 

و موضعگیرى هاى سیاسى و ...
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ذوب آهن- رضاییان؟ شدنى نیست!ذوب آهن- رضاییان؟ شدنى نیست!
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روایت فرهاد آئیش 
از دستمزد «خندوانه»

شماها تا حاال کجا بودید؟!
خط حمله مرگبار ســپاهان تا حاال توانســته خاطرات تلخ و 

مشکل عدم گلزنى زردها در سه فصل اخیر را پاك کند.
ســپاهان فصل متفاوتى را نســبت به فصول گذشته تجربه 
مى کند و در کنار حضور این تیــم در رده دوم جدول و تجربه 
کردن صدرنشینى پس از چند سال، بهترین خط حمله لیگ را 

با اختالف در اختیار دارد.  
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سپاهان با واحد تهاجمى خود با تور دروازه ها آشتى کرده است

در اجراى ماده 71 قانون شــهردارى ها بیالن درآمد و هزینه 
شش ماهه اول سال 1397 شــهردارى سمیرم جهت اطالع 

عمومى اعالم مى گردد.

حسینعلى صادقى-    شهردار سمیرم

26/988/623/980منابع درآمدى
6/666/307/058هزینه ها (وظیفه خدمات ادارى)
12/099/922/223هزینه ها (وظیفه خدمات شهرى)
18/570/438/000هزینه ها (وظیفه عمران شهرى)

برنامه هاى عمرانى
3/267/697/700برنامه ریزى و توسعه شهرى

9/566/146/891حمل و نقل و بهبود عبور و مرور
2/591/040/500بهبود محیط شهرى

841/390/000ایجاد تأسیسات درآمدزا
1/855/237/909دیون پروژه هاى پیش بینى نشده عمرانى
448/925/000ایجاد تأسیسات و تسهیالت شهرى

68/000/000/000پیش بینى بودجه سال 1397
12/050/000/000وظیفه خدمات ادارى
27/510/000/000وظیفه خدمات شهرى
28/440/000/000وظیفه عمران شهرى

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهائى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور 

مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه مورخ 97/08/05

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/08/05 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028

آگهى مزایده عمومى مرحله هفتم- نوبت اول

سید على مرتضوى-   شهردار منظریه

چاپ اول

«««««                                      »

ورود خبرگزارى پرنفوذ به جنجال هاى اخیر 
پیرامون حمید فرخ نژاد 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/29 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

عملیات اجرایى حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه- اسماعیل ترخان 166/3- 3- 97
5/450/636/390273/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

12/254/567/178613/000/000جارىاحداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر ملک آباد باغبهادران به روش PC (دو مرحله اى)173/2- 3- 97

تملک دارایى هاى اجراى قسمتى از خط انتقال فاضالب شهر طالخونچه174/2- 3- 97
1/951/834/11198/000/000سرمایه اى

13/240/197/726663/000/000جارىاجراى خط انتقال آب از خیابان لوله تا مجتمع مسکونى سپهر (با ارزیابى کیفى)176/2- 3- 97

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/07/17

تأیید  کشف 20 متر تونل  مخفى زیرزمینى در نطنز 

قرار است خدماتى همچون حفاظت از خطوط لوله آب و گاز، نگهبانى از فرودگاه ها و راه آهن نیز   به مؤسسات مراقبتى منتقل شود

سرگـردان است!

5

زندگى در 
«بورلى هیلز» ه

اینقدر 
خرج ندارد!

4

گفتگوى 150 دقیقــه اى حمید فرخ نــژاد با ی
رسانه هاى اینترنتى که شامگاه شنبه همین هفته
شد، خبرسازى هاى اخیر این بازیگر جنجالى سی
تکمیل کرد. خبرگزارىاصولگراى «فا ایران را
در گزارشى که دیروز منتشر کرد، به این گفتگو پر

و موضعگیرى هاى سیاسى و ...

رداناستتستاست!تننادرگگـردان است!گرسسرگـرر تدسرگ سرگـردان است!د

دو سـوم 
روستاهاى استـان 

آبرسانى سیار مى شوند 

مدیر کل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
خبر داد:
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معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان اینکه هنوز اطالعى از پول هاى جمع آورى شده 
از سوى سلبریتى ها براى زلزله زدگان کرمانشاه نداریم، 
گفت: برخى از این افراد مقــدار مبالغى را که جمع آورى 

کردند، حتى اعالم هم نکردند.
اسماعیل نجار خاطرنشان کرد: برخى مدعى شدند که 
اعتمادى به دولت نیســت و این پول را مردم در اختیار 
آنها نهاده اند و وظیفه آنهاست که این مبالغ را در مناطق 
زلزله زده هزینه کنند، در صورتى که اگر اینگونه هم باشد، 
باید این افراد هماهنگى را با دستگاه هاى مربوطه از جمله 
استاندارى، بنیاد مسکن، هالل احمر و... انجام مى دادند 

که متأسفانه این اتفاق نیافتاده است.نجار تصریح کرد: 
تنها یک خانم در منطقه زلزله زده اقداماتى را انجام داده 
است.او گفت: گفته مى شــد برخى از این افراد، بدهکار 
بانکى بودند و بانک این مبالغ را برداشــت کرده و به هر 
علت اقدام خوبى صورت نگرفته اســت. پیگیرى هایى 
صورت گرفت و از بانک ها نیز خواستیم اسامى این افراد 
را در اختیار ما قرار دهند. بانک ها نیز اطالعات افرادى که 
مبالغى را جمع آورى کرده بودنــد، در اختیار ما قرار داده 
است و از استاندارى نیز درخواست کردیم، چنانچه این 
افراد اقدامات خاصى را در کرمانشاه انجام داده اند به ما 

اعالم کنند. 

پروانه سلحشــورى، نماینده تهران روز دوشــنبه در 
کانال تلگرامى خود نوشــت: «تا دیروز غروب و بعد از 
تصویب الیحه CFT، ارسال پیام هاى تهدیدآمیز ادامه 
داشت که نشــان مى داد برخى از دلواپســان اصًال در 
جریان زمان رأى گیرى هم نبودند! امروز "کیهان" هم 
نوشته که چرا مى ترسید بگویید رأى دادید. در پیامى هم 
آمده بود که سلحشــورى با گردن شکسته به مجلس 
آمد تا خیانت خودش را ثابت کنــد! جناب "کیهان" و 
دلواپسان، با افتخار مى گویم که با همان گردن شکسته 
آمدم رأى دادم و رأى دادیم علیه چرخه فاسد پولشویى 
و حمایت مالى از تروریسم در ایران و جهان. از دیشب

 هم فحاشــى و نفرین و پیــام هاى تهدیــد به مرگ 
شــروع شــده. نزدیکان من مى دانند که خداوند 30
 ســال عمر اضافه به من داده و شــاکرم به درگاه خدا.
 امــا دلواپســان بداننــد عمــر دســت خداســت 

نه آنها. 
 البته با این تهدیدها ممکن اســت مقدر بشود عمر آدم 
توســط یکى از همین دلواپس ها تمام شود که آن هم 
مایه افتخار است که در راه مبارزه با فساد و پولشویى و 
تروریسم از دنیا برویم ضمنًا عرض کنم که من استخر 
نمــى روم. در تهدیدهایتان به فکــر راه هاى دیگرى 

باشید!»

سلبریتى هاى بدهکار 
پول مردم را جمع کردند!

با گردن شکسته 
علیه پولشویى رأى دادم!

«خانه  تکانى» در دولت
  تسنیم| رئیس جمهور در هفته جارى چهار 
وزیر جدید به مجلس معرفى مى کند. بر اساس این 
گزارش، فرهاد دژپسند براى وزارت اقتصاد و محمد 
شریعتمدارى براى وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
قطعى شده اســت. گزینه هاى رئیس جمهور براى 
وزارت صنعت قطعى نشــده است. برخى مى گویند 
در صورت عدم رأى اعتماد مجلس به شریعتمدارى 
براى وزارت کار او در وزارتخانه صنعت باقى خواهد 
ماند. عباس آخوندى، وزیر راه و مسکن و شهرسازى 
نیز از مسئولیت خود اســتعفا کرده و رئیس جمهور 
تصمیم دارد براى این وزارتخانه گزینه جدیدى را به 

مجلس معرفى کند.

قیام خاورى علیه فساد!
 نوداد| اخیراً نامه اى به تاریخ شــهریور ماه 
1388  با امضاى  محمودرضا خاورى، متهم فرارى 
پرونده فساد 3000 میلیاردى که  به دوران تصدى 
سمت مدیرعاملى بانک ملى توسط وى برمى گردد، 
منتشر شده که خاورى در این نامه خطاب به کارکنان 
بانک ملى، درباره لزوم مبارزه با فســاد اقتصادى در 
نظام بانکى نوشته اســت. این نامه واکنش کاربران 
شبکه هاى اجتماعى را به دنبال داشته است. کاربرى 
نوشته: «اینجاست که ثابت مى شــه نباید از روى 
ظاهر افراد قضاوت کــرد. چون همین آقاى خاورى 
هم یه زمانــى خودش نصیحت مى کــرده که باید 

جلوى فساد گرفته بشه!»

انفصال از خدمت سیف
 در بهمن96!

  تسنیم| رئیــس کل دیوان محاســبات 
کشور فاش کرد: هیئت مستشارى و دادستان دیوان 
محاسبات کشور، در بهمن سال 96 تخلفات بانک 
مرکزى را محرز دید و بر انفصال سیف، رئیس کل 

بانک مرکزى و معاونان ایشان رأى داد.

منشأ پیامک ها معلوم شد
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى    ایسنا|
اســتاندارى خراســان رضوى در خصــوص منبع 
پیامک هاى ارسالى FATF به نمایندگان مجلس 
اظهار کــرد: متولى اصلى پیامک هاى ارســالى به 
نمایندگان شناســایى نمى خواهد و خود افراد دخیل 
در این امر اعالم کرده اند که ارســال این پیامک ها 
کار چه کسى اســت. محمدرحیم نوروزیان افزود: 
این فرد آقاى خلیل موحد(عضو ســابق شــوراى 
شهر مشــهد) بوده که در حســینیه اى در خیابان 
چمران مشهد مشغول فعالیت است و تاکنون دستگیر 

نشده است.

شهردار تهران باید کنار برود
  ایسنا| رئیس کل دیوان محاســبات کشور 
در برنامه «گفتگوى ویژه خبرى» شــبکه 2 سیما 
بیان کــرد: بر اســاس قانون جدیــد، 170 تا 200 
نفر از مقامات یا همتــرازان آنها باید پستشــان را 
ترك کنند. همه شــهرداران کشور از جمله شهردار 
تهران و 15 اســتاندار کشور هم مشــمول قانون 
جدید منع به کارگیرى بازنشســتگان هستند و باید 
تا پایان فرصــت قانونى مسئولیتشــان را تحویل 

دهند.

درخواست جدید 
اتحادیه اروپا 

  انتخاب| حشــمت ا... فالحت پیشه، رئیس 
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس 
شــوراى اســالمى با بیان اینکه اخیراً جلسه اى با 
حضور 26 سفیر کشــورهاى اروپایى در تهران، در 
این کمیسیون برگزار شد، گفت: در این جلسه سفیر 
اتریش که ریاست دوره اى اتحادیه اروپا را برعهده 
دارد و همچنین برخى از سفراى کشورهاى اروپایى 
درخواست بازگشایى دفتر این اتحادیه در تهران را 

مطرح کردند.

خبرخوان
سفر خارجى ایرانى ها 

کم شد
  ایسنا| 3 میلیــون و 92 هــزار و 759 
ایرانى در پنج ماه نخســت امســال به خارج از 
کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت 
زمان مشابه در سال گذشته 11 درصد کاهش 
داشته اســت. در این مدت بیشترین سفرها به 
ترتیب به کشــورهاى ترکیه، عراق، امارات و 

گرجستان انجام شده است. 

سر فیلم من را هم بریدند
داودى،  ابوالحســن     خبر آنالین | 
کارگردان سینما درباره مافیاى اکران و وجودش 
در سینماى ایران گفت: وقتى ما با جایى به نام 
سالن سینما روبه رو مى شویم، باید این نکته را در 
نظر بگیریم که آنجا یک محل اقتصادى است 
پس شما باید وارد یک قواعد اقتصادى شوى. 
فیلم قبلى من، «زادبــوم» هم به نوعى قربانى 
همین شرایط شد، فیلم ابتدا هشت سال توقیف 
شد و بعد از اینکه کامًال به یک الشه بى مصرف 
تبدیل شد آزادش کردند و در اکران هم سرش 

را بریدند.

شناسنامه دار شدن 
5000 غار

  ایسنا| از ســوى محققــان پایــگاه 
داده هاى علوم زمین نقشه پراکندگى غارهاى 
ایران در مقیاس یک میلیونیم تهیه شد. در کشور 
بیش از 5000 غار وجود دارد که 2500 غار کشف 
و ثبت شــده و تنها 220 غار داراى شناسنامه و 
داده هاى آن در ســازمان جغرافیایى نیروهاى 

مسلح جمع آورى شده است.

موبایل 
ارزان تر هم مى شود

بعــد از اوج گیرى قیمت    رویداد24 |
دالر و ایجاد التهاب قیمتى در بازار محصوالت 
وارداتى، قیمت ها در بازار تلفن همراه شــکل 
عجیب و غریبى پیدا کرد و قیمت گوشى هاى 
تلفن همراه تا چند برابر گران شدند، با این همه از 
چند روز پیش که استارت کاهش قیمتى دالر زده 
شد، قیمت موبایل نیز روند کاهشى گرفت و حاال 
این انتظارات وجود دارد کــه قیمت ها همپاى 

قیمت دالر باز هم کاهش یابد.

ایرانى ها بلندتر شده اند
  ایرنا | سخنگوى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت: مردان ایرانى طى صد 
سال گذشــته 16/5 ســانتیمتر و زنان ایرانى 
11/2  سانتیمتر افزایش قد داشتند و میانگین قد 
ایرانیان به طور متوسط 12/8 سانتیمتر افزایش 

یافته است. 

افزایش اتومبیل ها 
و کاهش کشته ها

  ایلنا | رئیس پلیس راهور کشور با اشاره 
به افزایش خودروها در سراسر کشور گفت: تعداد 
خودروها از ده میلیون به 33 میلیون رسیده است. 
در سال 84 میزان جانباختگان حوادث رانندگى 
28 هزار نفر بــود که این عدد در ســال 96 به 
16هزار نفر رسید  اما حتى یک کشته هم براى 

ما زیاد است.

400 هزار نفر 
نیازمند مراقبتند

معاون امور توانبخشــى سازمان    ایرنا |
بهزیستى کشور گفت: هم اکنون حدود 20 هزار 
معلول و ســالمند از خدمات مراقبت در منزل 
برخوردار هســتند در حالى که برآوردها نشان 
مى دهد حداقل 400 هــزار نفر به این خدمات 

نیاز دارند.

معاون سیاســى و امنیتى اســتاندار آذربایجان شرقى 
جزئیات دستگیرى همسر مدیرعامل «سکه ثامن» در 

فرودگاه تبریز را تشریح کرد.  
رحیم شهرتى فر اظهار کرد: خانم روشنى پس از پیاده 
شدن از پرواز استانبول- تبریز دستگیر شد. وى با اشاره 
به اینکه حکم قضائى دســتگیرى وى توسط مقامات 
قضائى آذربایجان شــرقى صادر شده است، گفت: وى 
پس از دستگیرى براى طى مراحل قضائى و شناسایى 

اموال به تهران مسترد شد.
معاون سیاســى و امنیتى اســتاندار آذربایجان شرقى 
در پاســخ به اینکه آیا افراد دیگرى نیز همراه همســر 
زاهدى فر دستگیر شده اند؟ و یا چند نفر مشمول حکم 
قضائى دستگیرى مى شوند، از ارائه اطالعات بیشتر در 

این زمینه خوددارى کرد و گفــت: مقامات قضائى در 
تهران به این پرونده رسیدگى مى کنند و اطالعات بیشتر 

از طریق آنها اعالم خواهد شد.
به گزارش «تســنیم»، فرهاد زاهدى فــر اصالتًا اهل 
شهرستان بناب اســتان آذربایجان شــرقى است که 
فعالیت شــرکت بازرگانى آریو پرگاس آیلین با عنوان 
«سکه ثامن» را از ســال 95 در زمینه مرکز معامالت 
سکه و طالى آب شده، معامالت حواله طال، معامالت 
جهانى انس طال، گشایش اعتبارات و ال سى، واردات 
و صادرات کاالهاى مجــاز، اخذ وام و اعتبارات ارزى و 
ریالــى از تمام بانک هاى خارجــى و داخلى به صورت 

َمجازى آغاز کرد.
وى که مجوز هاى الزم را براى تشکیل و فعالیت شرکت 

تجارت الکترونیکى ثامن معروف به «ســکه ثامن» از 
سازمان هاى مربوطه دریافت کرده بود، در مسیر انجام 
فعالیت دچار انحراف مى شود. متهم با بیش از هزار نفر 
معامله، مبادله و خرید و فروش طال و ســکه داشت و با 
توجه به نوســاناتى که در موضوع ارزش سکه صورت 
گرفت بیــش از ده هزار میلیارد تومــان کالهبردارى 
کرده و از کشــور متوارى شــد.  زاهدى فر که قریب به 
20 روز از کشــور متوارى شــده بود، روز شنبه در یک 
عملیات اطالعاتى-پلیسى، شناســایى، دستگیر و به 
کشور بازگردانده شد و روز یک شــنبه هم همسرش 
دستگیر شــده و احتماًال همراهان دیگر زاهدى فر در 
رصد پلیس قرار داشــته و دســتگیرى عامالن «سکه 

ثامن» ادامه یابد.

20 روز از ابالغ اصالح قانــون منع  به کارگیرى 
بازنشستگان که منجر به کناره گیرى بازنشستگان 
از ریاست فدراسیون هاى ورزشى مى شود، گذشته 
اســت اما تا به حال هیچیک از افرادى که شامل 
این قانون مى شــوند از ســمت خود کناره گیرى 
نکرده اند؛ آنها مى خواهند حداقل با عنوان مشاور 
در فدراســیون به کار خود ادامه دهند و در انتظار 

ابالغیه اى از سوى وزیر ورزش هستند.
البته گویا این وزارتخانه از بازنشستگان درخواست 
کرده است دوستانه از ســمت خود کنار بروند تا 
مشــکلى براى ورزش کشــور به وجود نیاید اما 
هیچکدام از آنها  تاکنون از سمت خود کنار نرفته 

است.
طبق شنیده ها وزارت ورزش از رؤساى بازنشسته 
خواســته تا به عنوان مشــاور در فدراســیون ها 
همچنان فعالیت داشــته باشــند و از ورزش جدا 
نشــوند. بازنشســتگان هم از وزارت خواستند تا 
این موضوع را به فدراســیون ها ابــالغ کنند اما 
تاکنون هیچ ابالغیه اى به فدراســیون ها از سوى 
وزارت ورزش داده نشــده است. شــاید یکى از 
دالیلى کــه وزارت ورزش هیــچ ابالغیه اى به 
فدراســیون ها ارسال نکرده اســت این است که 
آنها مى ترسند رئیسان بازنشسته به استناد همین 
ابالغیه به فدراســیون جهانى شــکایت کنند و 
خطرات جبران ناپذیرى بــراى ورزش ایران رقم

 بخورد.
به هر حال رؤ ساى بازنشسته تا آخرین لحظه براى 
بقاى خود مى جنگند و در تالش هستند تا صندلى 
خود را حفظ کنند از آن طرف وزارت ورزش بدون 
هیچ ابالغیه اى منتظر است تا رئیسان بازنشسته 
پست ریاست خود را رها کنند و دوستانه از سمت 

خود کنار بروند.

حمید قاسمى، معاون پیشین مالى و منابع انسانى شرکت 
دخانیات ایران مى گوید حدود 30 درصد ســیگارهاى 
خارجى کــه در بازار ایران به فروش مــى روند، قاچاق 
هســتند. او در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «انصاف 
نیوز» به پشت پرده قاچاق یکى از معروف ترین برندهاى 
سیگار در کشور پرداخته که حاوى نکات مهمى است. 

این بخش از اظهارات قاسمى را بخوانید:  
 «مارلبرو» برند اول کشور است، هم میزان مصرفش 
باالســت و هم اگر مصرف کننــدگان را از نظر مالى و 
اجتماعى درجه بندى کنیــم، مارلبرو را رده هاى باالى 
جامعه استفاده مى کنند و قیمت و کیفیتش هم به همین 
دلیل باالست و از نظر گردش مالى در بین سایر برندها 
باالترین گردش مالى را دارد. کســى تا االن نتوانسته 

موضوع قاچاق مارلبرو را ساماندهى کند.
 چه دولت بخواهد چه نخواهد این کاال در کشور وارد 
و مصرف مى شود، چنانچه آن را ســاماندهى کنیم که 

حداقل با یک فرایند قانونى بیاید کــه الاقل مالیات و 
عوارضش را بگیریم  قطعًا درآمدى براى دولت به وجود 
مى آید، از طرفى میزان آمار آن هم به دســت مى آید. 
مى توانیم بر واردات آن برنامه ریــزى و نظارت کنیم و 
همچنین نقاط مصرف، کانــون رده هاى مصرف آن را 
ببینیم کجاســت؛ ولى اجازه نمى دهند چون قاچاقچى 

آن نمى خواهد شناسایى شود تا مالیات و بخشى از سود 
خودش را به دولت ندهد و عوامل او در بخش هایى که 
حضور دارند اجازه نمى دهند که کارهاى آنها  آشــکار 
شود. این از عواملى است که نباید به آن ورود کرد و اگر 
کسى به این بخش از موضوع ورود کند برایش مشکل 

ایجاد خواهد شد.
 بعضى از برندها دســت مردم عادى نیســت، مثل 

مارلبرو؛ کسى هم نمى تواند در آن ورود کند!
 در دوره  یکــى از وزارى صمــت، یک بــار مجوزى 
براى ورود قانونى و رســمى مارلبرو به کشــور صادر 
شــد(اعطاى نمایندگى به یک شــرکت)، کمتر از چند 
ساعت دوباره آن مجوز را باطل و پاره کردند. حتى زمانى 
خــود شــرکت دخانیــات ایــران متقاضى شــد که 
بــه صــورت مشــارکتى تولیــد کنــد و با شــرکت 
«فلیپ موریس» قرار داد ببندد کــه علیرغم موافقت 

عملیاتى نشد .

نصف جهان «ترسوها به بهشــت نمى روند.» این تیتر اول 
شماره دیروز روزنامه اصولگراى «سیاست روز» بود. منظور 
این روزنامه از «ترسوها»، نمایندگانى است که روز یک شنبه 
در جریان بررســى الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تأمین مالى تروریسم، خواســتار غیر علنى ماندن نام رأى 
دهندگان به این الیحه شده بودند. «سیاست روز» نوشت: 
«آنانى که با وعده بهبود اوضاع، برجام را مصوب کردند یکبار 
دیگر با همین وعده CFT را به تصویب رســاندند اما حتى 
نخواستند مسئولیت کارى را که انجام دادند بر عهده گرفته و 

نامشان را براى مردم علنى کنند!» 
دیگر روزنامه هاى اصولگرا که دیروز منتشــر شــدند هم 
با پیگیرى همین خط فکرى نشــان دادنــد از این موضوع 
ناراحتند. «فرهیختگان» در همین باره نوشت که «در یکى از 
بزنگاه هاى مهم کشور، ترکیب رأى مجلسى ها در ابهام فرو 
رفت» و روزنامه «کیهــان»، از اصطالح «رأى در تاریکى» 

براى رأى گیرى پنهان روز یک شنبه استفاده کرد.
اما «شجاعت» و «ترس» در ســپهر سیاسى پارلمان ایران 
چگونه معنى مى شــود؟ ســه پرده زیر که محوریت آن با 
نمایندگان اصولگراى اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 

است، شاید رمزگشاى تلقى رسانه هاى اصولگرا و نمایندگان 
نزدیک به این فراکسیون مجلس از این دو واژه باشد.  

پرده اول
19 اردیبهشــت 1397؛ یک روز بعد از اعالم خروج آمریکا 

از برجام. 
جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى در این روز شاهد یک 
اتفاق تاریخى بود. محسن کوهکن، نماینده لنجان در مجلس 
در جایگاه سخنرانان در صحن پارلمان و در حالى که محمد 
جواد ابطحى، نماینده خمینى شهر در کنار او بود، پرچم آمریکا 
را آتــش زد. این اقدام کوهکن باعث شــد نمایندگان دیگر 
منتسب به اصولگرایان و مشخصًا جبهه پایدارى هم پشت 
تریبون رفته و در اقدام جنجال آفرین کوهکن شریک شوند. 
در میان این نمایندگان، موسوى الرگانى، نماینده فالورجان و 
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر دیده مى شدند.

پرده دوم
20 خرداد 1397؛ جلســه بررســى الیحه الحاق ایران به 

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالى تروریسم.

یک ماه بعد از آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس، این بار برخى 
نمایندگان که وکالى شاخص اصفهان مانند کوهکن و حاجى 
دلیگانى هم در میان آنها به چشم مى خوردند، در اعتراض به 
بررسى الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالى 
تروریسم طومارهایى را به مجلس آورده و پهن کردند. این 
اقدام نمایندگان باعث خشم الریجانى، رئیس مجلس شد. در 
نهایت هم بررسى این الیحه در آن روز به سرانجامى نرسید و 
موضوع مسکوت گذاشته شد تا یک شنبه همین هفته که یک 
بار دیگر خبرسازان پارلمان نشین از استان اصفهان، پیشروان 

ماجراى جدیدى شدند.

پرده سوم
15 مهرماه 1397؛ جلسه بررسى مجدد الیحه الحاق ایران به 

کنوانسیون مبارزه با تأمین مالى تروریسم.
تصویر بزرگ صفحه اول شــماره دیروز روزنامه «شرق»، 
گویــاى همه چیز اســت. محمدجــواد ابطحــى، نماینده 
خمینى شــهر در حال پاره کردن الیحه پیوســتن ایران به 
کنوانسیون CFT شکار دوربین عکاسان شده است. این تصویر 
در صفحه اول روزنامه هاى «آفتاب یزد» و «فرهیختگان» 

هم منتشر شد. روزنامه «صبح نو» درباره این اتفاق نوشت: 
«ســید محمد جواد ابطحى، نماینده مردم خمینى شــهر در 
مجلس شوراى اسالمى در حالى که متن الیحه CFT را در 
دست داشت در جایگاه تریبون مجلس و مقابل الریجانى قرار 
گرفت و در حالى که با فریاد نسبت به CFT اعتراض مى کرد 
الیحه را در همان جایگاه هیئت رئیســه پاره کرد و به زمین 

انداخت و با اعتراض به سمت صندلى خود حرکت کرد.»
 در تصاویر دیگرى که خبرگزارى ها از جلسه جنجالى روز یک 
شنبه این هفته مجلس منتشر کردند، حضور فعال موسوى 
الرگانى و حاجــى دلیگانى  و همچنیــن ابوترابى نماینده 
نجف آباد در میان پالکارد به دست هاى معترض به الحاق 

ایران به این کنوانسیون نیز به چشم مى خورد. 
***

«پیــروزى منطق بر بلــوا». این تیتر 

شــماره دیــروز 
روزنامه اصالح طلب «آفتاب یزد» بود. به 

باور این روزنامه، آنچه نمایندگان مخالف الیحه  CFTانجام 
دادند، «بلوا» بود و آنچه نمایندگان موافق پیگیرى کردند، عین 
«منطق» تلقى مى شود. چنین نگاهى در روزنامه «آرمان» هم 
به چشم مى خورد. این روزنامه رأى نمایندگان اصالح طلب به 
این الیحه را «آزمون مردمساالرى» و اقدام مخالفان آن را به 
«ارعاب» تعبیر کرد. نمایندگان این طیف سیاسى در مجلس 
هم روز یک شنبه در اقدامى نادر، پالکارد به دست به جنگ(!) 
پالکارد به دست هاى طرف مقابل رفتند. این اقدام نمایندگان 
اصالح طلب از دید روزنامه هــاى هم طیف مخفى نماند و 

صفحات اول چند روزنامه مزین به تصاویر همین ماجرا شد.
و حاال یک بار دیگر طرح این ســئوال مهم: «شــجاعت» 
و «ترس» در ســپهر سیاســى پارلمان ایران چگونه معنى 
مى شود؟ به نظر مى رسد پاسخ به این سئوال، نه در مفهوم  
رایج این واژه ها که در تعبیر رفتارهاى سیاسى فراکسیون هاى 
مجلس نهفته است؛ فرهنگى جدید که تدوین کننده یک واژه 
نامه سیاسى جدید است و ظاهراً قرار است هر الیحه و طرح 

هم برگى جدید به آن اضافه کند.     

وقتى «مفاهیم» به خدمت «منافع» در مى آیند  

CFT ، «شجاعت» و «ترس» 

یک روز بعد از بازداشت فرهاد زاهدى فر؛

همسر مدیرعامل «سکه ثامن» هم دستگیر شد

معماى «مارلبرو»

تالش براى بقا
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انتصاب 
سرپرست هواشناسى استان 

حمیدرضا خورشیدى به سمت سرپرست هواشناسى 
استان اصفهان منصوب شد. 

آغاز سنجش قامت و 
حرکت زنان روستایى استان 

دومین طرح ملى ســنجش قامت و حرکت دختران 
روستا هاى استان اصفهان کلید خورد.

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: اجراى این طرح به میزبانى دبســتان 
دخترانه «آمین» در روستاى اسالم آباد بخش جلگه 

شهرستان اصفهان آغاز شد. 
نسرین شاکرى فرد افزود: شناسایى نیازهاى بانوان از 
لحاظ اسکلتى و سنجش نیازها و نواقص حرکتى آنها، 

از اهداف اجراى این طرح است.

آغاز صدور ویزاى اربعین 
در اصفهان

صدور ویزاى اربعین حسینى در استان اصفهان آغاز 
شد.مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: از 
دیروز، همزمان با سراسر کشور صدور ویزاى زائران 
اربعین حسینى در کنسولگرى موقت عراق در اصفهان 

آغاز شد. 
غالمعلــى زاهدى افــزود: صدور ویــزاى اربعین از 
72ساعت پس از ثبت نام در سامانه «سماح» و ارائه 
مدارك کامل به اداره کل حج و زیارت اســتان انجام 
مى شود. وى از ثبت نام بیش از 14هزار نفر در سامانه 
سماح براى سفر به کربالى معال در اربعین خبر داد و 
گفت: ثبت نام زائران براى سفر به اربعین از چهارم مهر 

آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

ثبت نام 86هزار اصفهانى 
براى حفظ قرآن

بیش از 86هزار اصفهانى درهفتمین طرح ملى تربیت 
حافظان قرآن ثبت نام کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ثبت 
نام عالقه مندان به این دوره از اردیبهشت آغاز شده و 
تا آبان ماه نیز ادامه دارد.حجت االسالم رضا صادقى 
افزود:در این طرح ملى،افراد با مشــارکت 570مربى 
قرآن  در جوار امامزادگان شــاخص استان به صورت 

رایگان آموزش مى بینند. 

امروز؛ 
دورهمى خانوادگى کودکانه

به مناســبت روز جهانى کودك،دورهمى خانوادگى 
کودکانه همراه بــا پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها در 

اصفهان برگزار مى شود.
مدیر فرهنگسراى اسوه گفت: این دورهمى خانوادگى 
با رویکرد ارتباط کودکان و سالمندان و تقویت روحیه 

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها برپا مى شود.
اســما نکویى با بیان اینکه قصه گویــى مادربزرگ، 
نقاشــى خانوادگى کودکان همراه پدربــزرگ ها و 
مادربزرگ ها با موضوع بازســازى اسباب بازى هاى 
خراب، از جمله برنامه هاى این دورهمى است، افزود: 
بازى هاى فــردى و خانوادگى و هدیــه کودکان به 
فعال ترین پدربزرگ و مادربزرگ در این دورهمى، از 
دیگربرنامه هاى این دورهمى است. وى افزود: این 
برنامه امروز ساعت 16 در فرهنگسراى اسوه واقع در 
خیابان صمدیه لباف کوچه شماره 51 برگزار مى شود.

انتصاب 
سرپرست ارشاد کاشان

میثم نمکى با حفظ سمت، سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى کاشان شد.

میثم نمکى که در حال حاضر ریاســت اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى شهرستان آران و بیدگل را بر عهده 
دارد، به عنوان سرپرســت این اداره در کاشــان نیز 

منصوب شد.  

خبر

معاون پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى اداره کل 
بهزیستى اصفهان گفت: پنج مرکز کاهش آسیب براى 
کنترل و پیشگیرى از رفتارهاى پرخطر معتادان در استان 
وجود دارد که وسایل مورد نیاز براى پیشگیرى از انتقال 

بیمارى ها را در بین معتادان توزیع مى کند.
محمدســعید محمدى اظهار کرد: 57 کمپ در ســطح 
استان اصفهان براى این امر فعالیت دارند که 55 مرکز 
درمانى سرپایى اســت و با تجویز دارو به معتادان براى 

درمان کمک مى کنند.
وى اضافه کرد: دو مرکز اجتماع درمان مدار(BT) است و 
براى زنان و مردان در اصفهان فعال است؛ همچنین مرکز 

ماده 16 نیز مرکزى ویژه نگهدارى معتادان متجاهر است 
که ظرفیت فعلى آن 120 نفر است.

معاون پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى بهزیستى 
اصفهان درباره ارائه خدمات کنونى کمپ هاى ترك اعتیاد 
اضافه کرد: همانطور که اشخاص براى درمان بیمارى 
خودشــان با توجه به نوع بیمارى به متخصص مربوطه 
مراجعه کرده که درمان هاى متفاوتى را براى بهبودى او 
تجویز مى کند، در زمینه بیمارى ترك اعتیاد نیز همینطور 
است و هر مرکز و هر روش درمانى براى ترك اعتیاد فرد 
مناسب نیست و باید به مرکز درمان ترك اعتیاد مناسب 

مراجعه کند تا نتیجه حاصل شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
33 هزار و 350 خانوار نیازمند روستایى و عشایرى از حمایت 

کمیته امداد اصفهان بهره مند هستند.
محمدرضا متین پور بخش اصلى خانوارهاى تحت حمایت 
این نهاد در روستاها را سالمندان اعالم کرد و گفت: فقدان 
زیرســاخت بیمه تأمین آتیه و بازنشستگى در روستاهاى 
کشور، باعث افزایش ســالمندانى شده است که توان کار 
کردن و منبع درآمد پایدارى براى گــذران زندگى خود را 
ندارند و این جمعیت به شکل عمده تحت حمایت کمیته 

امداد قرار دارد و از همه خدمات ارائه شده بهره مند هستند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان، مددجویان تحت 

حمایت این نهاد را از آسیب پذیرترین اقشار نیازمند جامعه 
اعالم کرد و افزود: ایتام، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و 
بیماران از کارافتاده اى که بیش از 70 درصد از کارافتادگى 
داشته باشــند، جامعه تحت حمایت کمیته امداد در استان 

اصفهان را تشکیل مى دهند.
وى یکى از اهداف مهم این نهاد را شناســایى ظرفیت و 
توانمندى هاى مددجویان تحت حمایت برشمرد و گفت: 
کمیته امداد با شناسایى ظرفیت و استعدادهاى مددجویان، 
ضمن ارائه آموزش هاى الزم، تا مرحله کامل خودکفایى 
از آنها حمایت مى کند تا از چرخــه حمایتى خارج و دیگر 
نیازمندان نیز بتوانند از خدمات کمیته امداد بهره مند شوند.

حمایت کمیته امداد اصفهان از 
33 هزار خانوار روستایى

57 مرکز ترك اعتیاد 
مجوز فعالیت دارد

 همایش «آیت نکویى» به پاس نکوداشــت بیش از 
50 سال مجاهدات و خدمات صادقانه «على نکویى 

زهرایى» در اصفهان برگزار مى شود.
بهراد بهشــتى، دبیر همایش با اعالم این خبر گفت: 
على نکویى از شخصیت هاى خدوم و برجسته کشور 
اســت که عالوه بر فعالیت هاى فرهنگى و مبارزات 
طوالنى پیش از انقالب، پس از انقالب نیز در مناصب 
اجرایى و سیاسى و اجتماعى مختلف، خدمات فراوانى 

کرده است.
بهشــتى افزود: وى قبل از انقالب انتشارات قائم را 

بنیان گذاشت و با فعالیت هاى فرهنگى گسترده، از 
کانون هاى اصلى انقالب در استان اصفهان به شمار 
مى رود و پــس از انقالب نیز فرمانــدارى اصفهان، 
استاندارى کرمانشاه، چهار محال و بختیارى و قزوین 
و نیز  مدیرکل حوزه وزارتى کشــور و مشاورت وزیر 
از جمله مواردى اســت که در کارنامه اجرایى وى به 

چشم مى خورد.
وى اظهار کرد: این همایش روز پنج شنبه 19 مهرماه 
سال جارى از ساعت 18در سالن اجتماعات دبیرستان 

امام صادق (ع) اصفهان برگزار خواهد شد.

 مسئول کمیته علمى و فرهنگى چهاردهمین جشنواره 
قرآن و عترت دانشــجویان دانشگاه علمى کاربردى 
کشور گفت: 141 نفر از سراسر کشور در چهاردهمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان علمى کاربردى در 

اصفهان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 محمد قلمکاریان با اشــاره بــه بخش هاى مختلف 

جشــنواره اظهار کرد: این جشــنواره در بخش هاى 
مختلفى مانند شــفاهى، کتبى، ادبى، پژوهشــى و 

فناورى برپا شد.
وى افــزود: اســتان اصفهــان در بخش شــفاهى 
و آوایى، میزبان شــرکت کنندگان سراســر کشور

 بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
از صادرات نزدیک به 451 میلیون دالرى آهن، فوالد 
و مصنوعات آن به مقصد کشورهاى خارجى در شش 

ماهه نخست سال جارى خبر داد.
اسرافیل احمدیه گفت: نزدیک به 415 میلیون دالر 
از این صادرات استان اصفهان مربوط به آهن و فوالد 
و 36 میلیون دالر نیز مربوط بــه مصنوعات آهن و 

فوالد بود.
به گفته وى، اصفهــان با تولید بیــش از 70 درصد 
فوالد کشــور، جایگاه نخســت را در بین استان ها 

دارد.

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان افــزود: محصوالت پتروشــیمى با ارزش 
202 میلیــون دالر، فرش و صنایع وابســته با 107 
میلیون دالر و محصوالت شــیمى عالى 67 میلیون 
دالر در رده هاى بعدى صادرات استان اصفهان قرار 

دارند.
وى با اشاره به رشد 48 درصدى ارزش صادرات انواع 
کاال از اســتان اصفهان در نیمه نخست سال جارى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: نزدیک 
به یک میلیارد و 103 میلیــون دالر انواع کاال در این 

مدت از استان اصفهان صادر شد. 

رئیس پلیس راهور شهرستان اردستان گفت: در سال 
تحصیلى جدید با همکارى آموزش و پرورش و پلیس 
راهور، طرح ممنوعیت تردد موتورســیکلت توسط 

دانش آموزان در مدارس اجرایى مى شود.
ابراهیم نرگسیان افزود: این طرح مصوب وزارت کشور 
اســت که دانش آموزان مدارس به دلیل نرسیدن به 

سن قانونى و نداشتن گواهینامه راهنمایى و رانندگى 
موتورسیکلت، حق تردد با وســیله نقلیه موتورى را 

ندارند. 
وى گفت: در صورتى که مشاهده شود دانش آموزانى 
از موتورسیکلت استفاده مى کنند، موتور آنها توقیف 

خواهد شد. 

طرح سرشــمارى کلونى هــاى زنبور عســل در 
زنبورستان هاى استان اصفهان آغاز شد.

کارشــناس مســئول زنبور عسل ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن 
طرح،کارشناسانى از سامانه پهنه بندى کشاورزى، 
دامپزشکى، شــرکت تعاونى زنبورداران و امور دام تا 
دو ماه دیگر بر روند پرورش زنبور عسل تا تولید عسل 

نظارت دارند.

مهدى طبائیان، هدف از اجــراى این طرح را، جمع 
آورى اطالعات علمى و کاربــردى در زمینه تولید 
عسل، پرورش زنبور عسل و آموزش تولیدکنندگان 
بــراى تولیــد محصــول با کیفیــت بیــان کرد و 
افزود:پارســال 4000 زنبوردار در شهرستان هایى 
همچون نجف آباد، شهرضا، تیران وکرون، خوانسار 
و ســمیرم با 716 هزار کلونى زنبور در زمینه تولید 

عسل فعالیت کردند.

9000 ُدز واکســن آنفلوآنــزا ویــژه گــروه هایى 
کــه بــا بیمــاران در ارتبــاط هســتند، در مناطق 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان توزیع 

شد.
مســئول گروه مبارزه با بیمارى هاى واگیردار مرکز 
بهداشت استان اصفهان گفت: پزشکان، پرستاران، 
کارکنان شــاغل در بیمارســتان ها و مراکز درمانى 

بخش دولتى، دامپزشکان، محیط بانان، افراد داراى
 بیمارى هاى مزمن و ضعف دستگاه ایمنى بدن مانند 
بیماران پیوندى و برخى افراد در معرض خطر، واکسن 

آنفلوآنزا را رایگان دریافت مى کنند. 
رضا فدایى افزود: بخش خصوصى نیز 400 هزار ُدز 
واکســن آنفلوآنزا را وارد کرده که در داروخانه ها در 

اختیار مردم قرار گرفته است.

 سارقان مسلح صبح دیروز به بانک انصار واقع در خیابان 
اباذر کاشان دستبرد زدند.

پس از وقوع ســرقت، مأموران انتظامى با چندین دستگاه 
خودرو در محل حاضر شــدند و به بررسى چگونگى وقوع 
ســرقت پرداختند.  مأموران انتظامى همچنین با کنترل 
فیلم هاى دوربین مداربسته، به دنبال شناسایى و دستگیرى 
این سارقان بودند. برخى شاهدان عینى، تعداد سارقان را دو 
نفر اعالم کردند و گفتند: پس از ســرقت با موتورسیکلت 
متوارى شــدند.  فرماندهى نیروى انتظامى شهرســتان 
کاشان گفت: خوشبختانه با اقدام فورى و حضور به موقع و با 
برنامه هاى تخصصى نیروى انتظامى، سارقان به همراه 
اموال مســروقه در کمتر از چهار ســاعت در استان هاى 

همجوار شناسایى و دستگیر شدند.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى اســتان اصفهان 
گفت: ناپایدارى هاى جــوى تا اوایل هفتــه آینده در 
اصفهان فعــال اســت و در اکثــر مناطــق وزش باد 
به همــراه افزایــش ابــر در بعدازظهر هــا پیش بینى 

مى شود.
ســاناز جعفرى اظهارکرد: در این بازه زمانى، همچنان 
جو ناپایدار بر اســتان اصفهان حاکــم  خواهد بود.وى 
با بیان اینکه تــا اوایل هفته آینده ناپایــدارى جو ادامه 
خواهد داشــت و در اکثر مناطق، وزش بــاد به همراه 
افزایش ابر در بعدازظهرها پیش بینى مى شــود، افزود: 
بــراى مناطق غرب، شــمال و مرکز وزش بــاد تقریبًا 
شــدید، بارش هاى رگبارى و رعد و برق وجود خواهد

 داشت.

راه آهن اصفهان بیش از 40هــزار ُتن کلینکر صادراتى 
کارخانه ســیمان اصفهــان را به بندرعبــاس منتقل 

کرد.
مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: در راستاى تحقق برنامه 
ششم توسعه و افزایش سهم ریل در جابه جایى بارهاى 
اســتان، با جلب نظر مدیران کارخانه سیمان اصفهان و 
همکارى شرکت هاى مالک واگن و راه آهن، حمل اولین 
محموله کلینکر صادراتى کارخانه ســیمان اصفهان با 

ریل فراهم  شد.
رضا سادات حســینى افزود: با بررســى و برنامه ریزى ، 
در مدت 42روز،تاکنون 40هزار تــن کلینکر صادراتى 
کارخانه سیمان اصفهان به مقصد بندرعباس با ناوگان 

ریلى حمل شده است. 

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
نطنز گفت: طبق بررسى هاى اولیه در بافت تاریخى محله 
افوشته نطنز، کشف 20 متر از تونل هاى مخفى زیر زمینى 

در این محله تأیید شد.
حسین یزدانمهر افزود: مدتى است که این خانه توسط 
یک مالک خصوصى خریدارى شده که در حال بازسازى 
براى تبدیل بــه مرکز اقامتى بود و در حین بازســازى، 
حفره اى باز و تونلى پیدا شــده بود ولى نیاز به بررســى 

داشت.
وى گفت: اخیراً یک تیم باستان شناسى از استان اصفهان، 

این تونل را بررســى کرده و نزدیک بــه 20 متر از این 
تونل هم بازگشایى شــده ولى ادامه کار نیاز به مجوز از 

سازمان پژوهش هاى کشــور دارد که پیگیرى هایى در 
این حوزه انجام شد.وى پیرامون این سئوال که انتهاى 
این تونل هاى مخفى به کجا ختم مى شود، تصریح کرد: 
اکنون نمى توان به صورت دقیــق گفت که انتهاى این 
تونل ها کجاســت، اما از آنجایى که این تونل ها به علت 
بستر سنگى زیر خانه «سورگاه»، داخل سنگ کنده کارى 
شده و بدنه و کف و سقف همه سنگى است، قطعاً کاربرى 
مهمى داشته است. وى بیان کرد: از آنجایى که اکثر آثار 
تاریخى افوشته متعلق به دوره تیمورى است، احتمال دارد 

این تونل هم مربوط به این دوره باشد.

مدیر کل شــرکت آب و فاضالب روســتایى اســتان 
اصفهان گفت: در ســال جــارى، 2500 مترمکعب آب 
به صورت سیار در 400 روســتا در سراسر استان توزیع

 شد.
محمد حســین قرائتى اظهار کرد: در اســتان اصفهان 
1339روستا وجود دارد که از این تعداد، 950 روستا تحت 

پوشش خدمات شرکت آبفاى روستایى هستند.
وى گفت:  با اجراى پروژه گلســار خوانسار از محل سد 
قمرود، آب شرب پایدار 22 روستاى این شهرستان و سه 

روستاى شهرستان گلپایگان تأمین مى شود.

مدیر کل آبفاى روســتایى اســتان اصفهان افزود: 50 
کیلومتر از 150 کیلومتر خط انتقال پروژه گلسار، در سال 
گذشته و 44 کیلومتر در یکســال اخیر اجرا شده است و 
بقیه پروژه نیز نیازمند اعتبارى بالغ بر 42 میلیارد تومان 
اســت که براى جذب آن از ســوى نماینده شهرستان، 

پیگیرى شده است.
قرائتى گفت: سال گذشته بالغ بر 20 پروژه تعریف شد که 
نیاز به 31 میلیارد تومان اعتبار دارد تا چالش بحران آب در 
برخى روستاها برطرف شود، در سال جارى نیز در استان 
بیشترین اعتبارات به مبلغ یک میلیارد و 16 میلیون تومان 

به آبفاى روستایى تخصیص داده شده است.
وى با بیان اینکه در کل اســتان، تمام خدمات حوادث و 
نگهدارى شبکه ها به بخش خصوصى واگذار شده است، 
گفت: سال گذشته در ســه روستاى شهرستان خوانسار 
آبرسانى به صورت سیار انجام شد، در حالى که در سال 

جارى تنها یک روستا نیاز به آبرسانى سیار داشت.
مدیر کل آبفاى روستایى استان اصفهان گفت: از محل  
اعتبارات صندوق  توسعه ملى، امسال 200 میلیون دالر 
اعتبار به روستاها تخصیص داده شد که از این میزان، 20 

میلیارد آن به استان اصفهان اختصاص یافت.

مدیر کل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان خبر داد:

دو سوم روستاهاى استان 
آبرسانى سیار مى شوند 

نکوداشت« على نکویى»
برگزار مى شود

امروز؛ اختتامیه  جشنواره قرآن و عترت 
دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى

صادرات451 میلیون دالر آهن و فوالد 
از استان 

ممنوعیت تردد موتورسیکلت در 
مدارس اردستان

سرشمارى کلونى هاى زنبور عسل استان 

توزیع واکسن آنفلوآنزا
 بین گروه هاى در معرض خطر

تأیید  کشف 20 متر تونل  مخفى زیرزمینى در نطنز 

دستبرد سارقان مسلح 
به بانک انصار کاشان 

ادامه ناپایدارى جوى تا 
اوایل هفته آینده

حمل نخستین محموله 
کلینکر سیمان اصفهان
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نصف جهــان  گفتگوى 150 دقیقــه اى حمید فرخ نژاد 
با یکى از رســانه هاى اینترنتى که شامگاه شنبه همین 
هفته منتشر شد، خبرسازى هاى اخیر این بازیگر جنجالى 
ســینماى ایران را تکمیل کرد. خبرگــزارى اصولگراى 
«فارس» در گزارشــى که دیروز منتشــر کــرد، به این 
گفتگو پرداخت و موضعگیرى هاى سیاسى و اجتماعى 
فرخ نژاد را از روى احساســات و فاقد مبناى تحقیقاتى و 
علمى دانست. «فارس» نوشت که او در این گفتگو هرچه 
خواست به نظام سیاســى، اجتماعى و اقتصادى کشور 

خرده گرفت.
اما از این گفتگو آنچه بیشــتر از همه مورد توجه کاربران 
فضاى مجازى قــرار گرفت، اظهارات فــرخ نژاد درباره 
زندگى شــخصى اش و از جمله هزینــه هایى بود که او 
براى خانواده اش که به گفته او ساکن یکى از کشورهاى 
آمریکایى هســتند انجام مى دهد. خبرگزارى «فارس» 
به این اشاره کرده که پولى که این بازیگر سینما به آنجا 
مى فرستد، براى یک زندگى شاهانه در بهترین شهر آن 

کشور هم زیاد است. 
اما فرخ نژاد در این گفتگو به چه موضوعاتى اشاره کرده 

بود؟ بد نیست بخشى از آن را بخوانید:
  برخى به مــن مى گویند براى خودنمایى، نســبت به 
موضوعات اجتماعى یا سیاسى در صفحه اجتماعى ات 
واکنش نشان مى دهى. چه حماقتى است که من بخواهم 
براى دیده  شدن در صفحه اجتماعى ام درباره موضوعات 
مختلف واکنش نشان دهم. من اگر در صفحه اجتماعى ام 
که بیش از یک میلیون نفر فالــوور دارد، تبلیغ مى کردم، 

کلى پول در مى آوردم.
  من در یکى از کشــورهاى آمریکایى بــراى خود و 
خانواده ام اقامت گرفته ام و در حال حاضر همسر و پسرم 
در این کشــور زندگى مى کنند. اقامتى که من گرفتم از 

نوع اقامتى است که به نخبگان و هنرمندان مى دهند که 
این گرین کارت، شــامل اقامت و اجازه کار در آن کشور 

مى شود.  
  فربد (پسر حمید فرخ نژاد) وقتى در ایران بود در یکى 
از گرانقیمت ترین مدرسه هاى تهران درس مى خواند اما 
با این حال عالقه اى به رفتن به مدرســه نداشت. پسرم 
درحال حاضر در خارج از کشــور ادامه تحصیل مى دهد 
و بســیار عالقه مند به درس خواندن شــده است. در آن 
کشور نفرستادن بچه به مدرســه نوعى تنبیه براى بچه 

به حساب مى آید. 
  هر شش ماه به محل اقامت همسر و فرزندم مى روم تا 
گرین کارتم باطل نشود. در حال حاضر شرایط سختى را 
مى گذرانم، من زیر ده هزار دالرى که ماهانه براى همسر 

و فرزندم مى فرستم، زاییده ام!
شوخى و جدى، علیه سلبریتى معروف

خبرگزارى «فــارس» در گزارش دیــروزش، به بند بند 
مواردى که فرخ نژاد به آنها پرداخت، واکنش نشان داد. 
این خبرگزارى با ادبیاتى کنایه آمیز نوشــت: «حاال و از 
خالل اظهارات این بازیگر دغدغه مند سینماى ایران که 
همواره از اوضاع اقتصادى کشور گله مى کند و ناله هاى 
پیاپى دارد، مى شود فهمید که دلیل این همه نگرانى اش 
چه منشأیى دارد. مبادا راه رفت و آمد او به کشور دیگر این 
بازیگر مسدود شــود. خدا نکند او در تأمین ده هزار دالر 

ماهانه اش، شرمنده زن و بچه شود!»
عالوه بر این ادبیات که علیه بازیگر مشهور سینما به کار 
برده شد، پاسخ هاى «فارس» به اظهارات حمید فرخ نژاد 
واجد نکات دیگرى هم هست که خواندن آن نیز مى تواند 
روشن کننده علت جنجال هاى اخیر درباره مواضع فرخ 

نژاد باشد:   
  این بازیگر ســینماى ایران گفته است که دو تابعیتى 

است و گرین کارت یکى از کشورهاى آمریکایى را دارد. 
از این بازیگر محترم ســینما باید پرســید: در بسیارى از 
پست هاى کوتاه و بلندى که در صفحه اجتماعى خود طى 
این سال ها آزادانه نوشته اید، همواره گفته اید که درد مردم 
را دارید. چطور مى شود درد مردم را داشت و تابعیت یک 
کشور بیگانه و احتماًال متخاصم را داشت؟ او که همیشه 
دغدغه افرادى را دارد که به نان شــب محتاج اند، چطور 
در عمل تنها به فکر خود، فرزند و خانواده ا ش است؟ آیا 
مى شود با شکم سیر که ماهانه بیش از ده هزار دالر درآمد 

دارد، دغدغه گرسنگان را داشت؟ 
  او اگر کمى سر بچرخاند و کمى پرس وجو کند، مى بیند 
بسیارى از اندیشمندان، نخبگان و استادان دانشگاه هاى 
کشورمان که اتفاقاً هیچکدام از آنها بازیگر سینماى ایران 
نیستند، همگى از قشــر ضعیف این جامعه بوده اند که با 
تالش و کمک خداوند به چنین موقعیتى رســیده اند. او 
که دغدغه مردم را دارد، چطور مى شود پز درس خواندن 
فرزندش در بهترین مدرسه تهران را بدهد و در عین حال، 

سیستم آموزشى کشور را معیوب بداند؟ 
  آقاى بازیگر مى گوید که هر مــاه ده هزار دالر براى 
خانواده اش به خارج از کشور مى فرستد. او حتمًا مى داند 
که ده هزار دالر چقدر پول مى شود؟! اگر ده هزار دالر را 
با قیمت 15 هزار تومانى آن حساب کنیم، چیزى حدود 
150 میلیون تومان مى شــود. یعنى خانواده شما در ماه 
150 میلیون تومان در ینگه دنیا خرج روى دســت شما 
مى گذارد. این گفته او بدان معنى است که خانواده اش در 
سال حدود 120 هزار دالر هزینه دارد. این رقم بى سابقه 
حتى در شهرى مانند «بورلى هیلز» که اغلب متمولین 
ایرانى از نوع یهــودى در آن زندگى مى کنند، بســیار 
زیاد اســت و تنها براى افرادى است که شاهانه زندگى 

مى کنند.

ورود خبرگزارى پرنفوذ به جنجال هاى اخیر پیرامون حمید فرخ نژاد 

زندگى در «بورلى هیلز» هم 
اینقدر خرج ندارد!

فرهــاد آئیش، بازیگــر و کارگردان تئاتر، ســینما و 
تلویزیون درباره داورى در «خندوانه» و نحوه برخورد 
تهیه کننده این برنامه با داوران گفت: خوشــبختانه 
فضاى بسیار شاد و خوبى بود و ســیدعلى احمدى، 
تهیه کننده برنامه «خندوانه» یک تهیه کننده کاربلد، 
محترم و حرفه اى بــود. او ادامه داد: احمدى در پایان 
برنامه «خنداننده شو» و سه روز قبل از اتمام کار با ما 
تسویه کرد و خیلى حرفه اى و دوستانه با یکدیگر کار 

کردیم و «خنداننده شو» را به پایان رساندیم.
بازیگر «50 کیلو آلبالو» به «فیلم نت نیوز» گفت: تا به 
حال کارهاى زیادى انجام داده ام و همیشه کارگردان 

و تهیه کننــده را مى شــناختم و 
بخاطر آنها بازى در فیلم یا 
سریالى را قبول کرده ام. 
براى بازى در هر فیلم یا 
سریالى به اعتمادى که 

به کارگردان و یا 

تهیه کننده دارم تکیه مى کنم و کارى به پشت پرده ها 
ندارم. این بازیگر سینما و تلویزیون درباره مطالبى که 
در رابطه با دســتمزدهاى نجومى برخى از بازیگران 
براى بازى در برخى فیلم ها و ســریال هاى شــبکه 
نمایش خانگى مطرح مى شود، گفت: به شخصه زیاد 
در دنیاى مجازى نیستم و فقط در حد شنیده ها مى دانم 
که در برخــى موارد پول هاى زیادى بــه بازیگران و 
سینماگران در سینما و شبکه نمایش خانگى پرداخت 
شده است. او اظهار کرد: سعى مى کنم این نوع اخبار 
و به طور کلى اخبار بد و منفى را دنبال نکنم چون فکر 
مى کنم که روحم را بیمار مى کند. من هم فقط در حد 

شنیده ها از گرفتن این دستمزدها خبر دارم.
بازیگر فیلم «مکس» درباره حواشى پیش آمده درباره 
دستمزدهاى تیم «دیوار به دیوار 2» گفت: تهیه کننده 
«دیوار به دیوار» در سال گذشته تخفیف زیادى بابت 
دستمزد گرفت که کامًال دوســتانه بود اما امسال به 
طرز عجیبى ما از حق و حقوق خود محروم شدیم 
و تلویزیــون هم از ما حمایتــى نکرد. آئیش 
در پایان دربــاره کار جدید خود گفت: یک 
سریال در شبکه نمایش خانگى خواهم 
داشت که تا بستن قرارداد نمى توانم 

در مورد آن صحبت کنم.

روایت فرهاد آئیش از دستمزد «خندوانه»

در حالــى که معاون نظارت و ارزشــیابى ســازمان 
سینمایى از رفع مشکل ســریال «ممنوعه» و توزیع 
مجدد آن در شبکه نمایش خانگى خبر داده بود، این 
مجموعه این هفته هم پخش نمى شود و تهیه کننده 
آن هم از زمان توزیع قسمت جدید ابراز بى اطالعى 

کرده است.
صادق یارى، تهیه کننده «ممنوعه» درباره اصالحات 
و توزیع «ممنوعه» به خبرگزارى «مهر» گفت: «فعًال 
چیزى مشخص نیست با این حال فکر نمى کنم توزیع 
قسمت جدید این ســریال این هفته انجام شود.» او 
درباره اصالحات انجام شده روى سریال هم گفته که 

فعًال بنا ندارد در این باره توضیحى ارائه کند.
سریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان مدتى 
پیش در شبکه نمایش خانگى توزیع و پس از عرضه 
سه قسمت توقیف شد. دلیل توقیف سریال در همان 
سه قسمت اول این بود که صحنه هایى از آن به دلیل 
ترویج برخى ناهنجارى ها بــا واکنش هاى انتقادى 

مخاطبان مواجه شد.
پس از انتقادها به این سریال، حسین پارسایى مدیرکل 

دفتر نمایش خانگى 26 شهریور اعالم کرد: «تا اعمال 
اصالحات الزم براى پیشــگیرى از ســوء تعبیر در 
مخاطبان و اقشار مختلف جامعه به این سریال اجازه 
نشر داده نخواهد شد.» بنابراین مقرر شد توزیع سریال 
مدتى متوقف بماند و پس از جــرح و تعدیل برخى از 
صحنه ها و مواردى که برخالف هنجارهاست دوباره 
توزیع شود.  بعد از گذشت مدتى از این خبر، ابراهیم 
داروغه زاده، مدیرکل نظارت و ارزشــیابى سازمان 
سینمایى پنجم مهر ماه در شبکه خبر از توزیع مجدد 

«ممنوعه» سخن گفت.
داروغــه زاده در ســخنانى بیان کرد کــه «مراحل 
تولید این سریال متوقف نشــده است و از هفته آینده 
پخش آن آغاز مى شــود. بخاطر مــاه محرم و اینکه 
تمام قسمت هاى ساخته شده باید مورد بازبینى قرار 
مى گرفت، در توزیع آن وقفه افتاد. ضمن اینکه یکى 

دو سکانس در قسمت اول سریال 
وجود داشت که بهتر بود 

حذف مى شد».

«ممنوعه» توقیف ماند و توزیع نشد

فصل جدیــد برنامه «وقتشــه» به تهیــه کنندگى 
ابوالفضل صفرى از 15 آبان از شــبکه نسیم پخش 
مى شود.  برنامه «وقتشه» به تهیه کنندگى ابوالفضل 
صفرى و با اجراى کامران تفتى فصل جدید خود را با 

تغییرات آغاز مى کند.
ابوالفضل صفرى، تهیه کننده برنامه «وقتشــه» در 
گفتگو با «صبا» در خصوص تغییرات فصل جدید این 
برنامه گفت: در خصوص فرم و محتوا تغییرات جدى 
و زیادى در برنامه به وجود مى آید و همزمان با ربیع 
االول یعنى بعد از محرم و صفر فصل ســوم از شبکه 

نسیم پخش خواهد شد. وى ادامه داد: قرار است عالوه 
بر کامران تفتى که مجرى ثابت این برنامه است، دو 
مجرى دیگر براى آیتم هــاى مختلف هم به برنامه 
اضافه شــوند که هنوز در خصوص آن دو مجرى به 

جمع بندى نرسیده ایم. 
گفتنى اســت؛ فصل قبلــى برنامه «وقتشــه» به 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و نویسندگى حسین 
کلهر از شبکه نســیم پخش مى شد و فصل جدید آن 
با موضوع خانواده و انتقال مهارت هاى اساسى بهبود 

سبک زندگى در حال ساخت است.

تغییرات جدید در فصل جدید برنامه «وقتشه» 

ناهید شعشعانى، مدیریت دوبالژ بسیارى از کارهاى 
رده ســنى کودك و نوجوان از جمله «اسپایدرمن»، 
«بتمن»، «وودى وودى پیکر» و ســریال هاى گروه 
کودك براى پخش از شبکه نمایش خانگى را بر عهده 
داشته است. او صداپیشه شخصیت  «عمه خانم» در 

«حنا دخترى در مزرعه» و «مادر هاچ زنبور عسل» در 
این کارتون بوده است.

این دوبلور با مقایسه وضعیت دوبله انیمیشن در حال 

حاضر و گذشــته اظهار کرد: زمانى که کارتون براى 
دوبله به تلویزیون مى آمد یا براى شبکه نمایش خانگى 
انیمیشن دوبله مى کردیم، تعداد کارها بسیار زیاد بود؛ 
بنابراین یکسرى گوینده فقط براى کارتون داشتیم 
که صداى آنها پخته و حنجره شان انعطاف پذیر بود. 
اما در حال حاضر انیمیشن از کار 
ما حذف شده و همکاران عرصه 
دوبله نمى توانند قدرت و توان خود 
را در این عرصه نشان دهند. برخى 
از دوبلورها کارتون کار هســتند؛ 
یعنى صــداى آنهــا در کارتون 
نشان داده مى شــود و صداهاى 
خاطره انگیزى براى مردم دارند. در 
حال حاضر انیمیشنى به تلویزیون 
نمى آید که ما آنها را دوبله کنیم. 
این انیمیشــن ها بــراى دوبله به 
دست افرادى سپرده مى شود که 
عضو سندیکاى دوبله ما نیستند. 
در نتیجه خواه و ناخواه عشــق به 
کارتون که در وجود همه ماســت، در حــال از بین 

رفتن است.
شعشعانى در پایان با اشاره به خاطره اى از همسر خود 

که دوبلور بود، گفت: من همسر زنده یاد آژیر هستم، 
ایشــان در دوبله گروه کودك، وزنه بــود و حنجره 
ایشان بسیار انعطاف داشــت. ما آن زمان استودیوى 
پخش صدا داشــتیم و با برخى از همــکاران دوبله 
کار مى کردیم. صداى آقاى آژیر به شــکلى بود که 
مى توانست جاى همه حیوانات صحبت کند و صداى 
ماندگارى از خود به جا گذاشــت. من همیشه راوى 
داستان بودم و تنها مى توانستم دو نقش را صداپیشگى 
کنم اما آقاى آژیر  12 شخصیت کارتونى را با صداى 
کامًال متفاوت دوبله مى کردنــد. دختر کوچک من، 
شــیال آژیر نیز مدیر دوبالژ در بیرون سازمان است 
و همان حنجره پــدر را به ارث برده اســت و دختر 
بزرگم، شــیده آژیر نیز مترجم بسیار خوب کار دوبله 
است. اسم مهدى آژیر بخاطر حضور دو دخترم باقى

 خواهد ماند.

بازگشت گرجستانى
با یک سریال طنز

تصویربردارى ســریال «دنگ و فنــگ روزگار» به 
کارگردانى جــواد مزدآبادى از اوایل آبــان ماه آغاز 
مى شود. سیروس گرجستانى، محمد نادرى، محمد 
فیلى، شمسى فضل اللهى، رضا نیکخواه، سینا رازانى 

و... از بازیگران این سریال پر بازیگر هستند. 
این سریال 70 لوکیشــن دارد و اغلب آنها در غرب 
تهران،  طرشت، جاده کن سولقان قرار دارد و حسن 
وارسته و امیر شاداب از نویســندگان این مجموعه 
تلویزیونى هســتند.  «دنگ و فنگ روزگار» سریالى 
30 قسمتى براى شــبکه یک سیماست که در قالب 
طنز داستان زندگى یک قفل ساز را نشان مى دهد و 

مخاطبان از نگاه او سریال را دنبال مى کنند.
«دنگ و فنگ روزگار» ســریالى اپیزودیک است و 
قصه اى کلى دارد که حول محور خانواده اى مى چرخد. 
در آغاز هر قسمت که به صورت هفتگى است، قصه 
جدیدى شروع شده و با پایان هفته تمام مى شود که 
تقریباً پنج فصل شش قسمتى است. بر همین اساس 
عالوه بر بازیگران ثابت تعــدادى بازیگر مهمان نیز 
دارد. همچنین قصه این سریال قابلیت ادامه دار شدن 
را دارد و فصل هاى بعدى آن نیز در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.

پورسرخ و شریفى نیا 
در «مدیترانه» 

ســکانس پایانى فیلم «مدیترانه» که داستان عشق 
و امیدوارى را روایت مى کند با بازى مهراوه شریفى 
نیا به پایان رسید. تدوین فیلم را مهدى سعدى انجام 
مى دهد و جلوه هاى ویژه رایانه اى توســط حسن 
پیله ور انجام مى شود و مراحل صداگذارى و ساخت 
موســیقى فیلم نیز به زودى آغاز خواهد شد. مهراوه 
شریفى نیا، پوریا پورســرخ، بهرنگ علوى، علیرضا 
اسحاقى، قاســم زارع، محمد الهى، سعید توکلى و 
علیرضا رواندل تعدادى از بازیگران این فیلم هستند. 
در خالصه داستان «مدیترانه» به تهیه کنندگى رشید 
حاجتمند و کارگردانى هادى حاجتمند آمده اســت: 
«یعنى مى شه یه بارم که شده از دل یه فاجعه یه نفر 

زنده بیرون بیاد و آخر قصه رو تعریف کنه؟»

همبازى شدن کامبیز دیرباز 
و لیال اوتادى 

کامبیز دیرباز جلوى دوربین جواد افشار در مجموعه 
تلویزیونى «گاندو» رفت.

سریال «گاندو» پس از چهار ماه پیش تولید با جمع 
زیادى از بازیگران، 19 شــهریورماه در سعادت آباد 
کلید خورد. در حال حاضر تصویربردارى این سریال 
که بازیگران بسیارى در آن ایفاى نقش مى کنند، در 
تهران پیگیرى مى شود و روز گذشته نیز کامبیز دیرباز 
مقابل دوربین ســریال «گاندو» رفت. این سومین 
همکارى او با جواد افشار است که ده سال پیش نقش 
اصلى فیلم سینمایى «کلبه» را برایش بازى کرد. پیش 
بینى مى شود کار این سریال  قبل از پایان سال جارى 

به اتمام برسد.
داســتان این مجموعه تلویزیونى کــه پانزدهمین 
سریال جواد افشار براى تلویزیون است به قلم آرش 
قادرى به نگارش درآمده که پیش از این هم سریال 
«برادر» را به کارگردانى افشــار نوشته بود. «گاندو» 
بــه تهیه کنندگى مجتبى امینى در 30 قســمت 45 
دقیقه اى تولید خواهد شــد.  داریوش فرهنگ، پیام 
دهکردى، لیال اوتادى، ساراخویینى ها، آزیتا ترکاشوند، 
نگارعابدى، خسرو شهراز، علیرام نورایى، پندار اکبرى، 
نیلوفر شهیدى، عرفان ابراهیمى، مجیدنوروزى، رضا 
توکلى، على افشار، اتابک نادرى، محمدجواد طاهرى، 
جمشید جهانزاده، بهزاد رحیم خانى، فلیپ ساپرکین، 
نسرین نکیسا، فرشته آلوســى، سارا محمدى، میثم 
ولیخانى از جمله بازیگرانى هستند که در این سریال 
پر ستاره ایفاى نقش خواهند کرد؛ همچنین «گاندو» 
با حضور کامبیز دیرباز، محمدرضا شــریفى نیا، سید 
مهرداد ضیایى، کمند امیر سلیمانى و فرهاد قائمیان 
تصویربردارى مى شــود. همچنین  جمــع زیادى از 
بازیگران خارجى و ایرانى که در بخش تولید خارج از 

کشور به این مجموعه اضافه خواهند شد.

گفتگو با دوبلور «هاچ زنبور عسل» و «حنا دخترى در مزرعه»

کارتون  را از دوبلورهاى قدیمى 
نگیرید
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روز گذشــته گزارش هاى متعدد و البته متناقضى در مورد وضعیت رامین رضاییــان، بازیکن تیم ملى ایران
 منتشر شد.

همانطور که در جریان هستید ملى پوش فوتبال ایران بعد از فسخ قرارداد با اوستند بلژیک همچنان بدون تیم است 
و البته مشتریانى را در ایران براى خود مى بیند.

مدافع سرشناس و ملى پوش فوتبال ایران بعد از فسخ قرارداد با اوستند بلژیک به عنوان بازیکن آزاد مشکلى براى 
انتقال به تیم جدید ندارد، اما در این بین هنوز باشگاهى پیشنهاد باب میل را به رامین رضاییان ارائه نکرده تا 
او براى آینده خود تصمیم گیرى کند. این بازیکن که در آخرین اردوى تیم ملى در جمع بازیکنان دعوت شده 
حضور نداشت، در هفته هاى گذشته مدام در رادار باشگاه تراکتورسازى قرار گرفته بود تا جایى که شایعات از 
پیشنهاد چندین میلیاردى او به تبریزى ها براى پیوستن به سایر ملى پوشان این تیم حکایت داشت. حاال در 
جدیدترین خبر ها گفته مى شود رامین رضاییان یک مشترى جدى دیگر هم در داخل پیدا کرده است و هیچ 

بعید نیست راهى نصف جهان شود.
روزنامه «خبر ورزشى» در شماره دیروز خود این شایعه را پر رنگ کرد و نوشت:

ذوب آهن که این روز ها حال و روز خوشى در لیگ برتر ندارد، در ادامه تحرکات خود براى تقویت تیم به دنبال 
امضاى قرارداد با رضاییان است تا جایى که شنیده مى شود مذاکرات سرى و محرمانه میان دو طرف از چند 
روز قبل آغاز شده است. البته هیچکدام از نزدیکان باشگاه اصفهانى این خبر را نه تأیید کردند، نه تکذیب، 
اما از آنجا که خود این مدافع ملى پوش که همراه تیم ملى تمرین مى کند، در جمع دوستانش مدعى شده 

به زودى تیم جدیدش را معرفى مى کند، هیچ بعید نیست این تیم، ذوب آهن اصفهان باشد.
به گزارش نصف جهان، با این حال خبرگزارى «میزان» در گفتگو با برخى مدیران ذوب آهن که البته نامى 
از آنها نبرد، این خبر را تکذیب و اعالم کرد که سبزهاى اصفهان میلى براى جذب رضاییان ندارند! با توجه 
به اینکه ذوب آهن خیلى نمى تواند در بازار نقل و انتقاالت بریز و بپاش هاى آنچنانى داشته باشد و رامین 
هم تا بدینجا به پیشنهاد پنج میلیاردى تراکتورسازى جواب منفى داده، بعید به نظر مى رسد که ذوب آهن 
حتى در صورتى که امید نمازى بخواهد، بتواند خواســته هاى مالى رضاییان را فراهم کند و از حاال باید 

احتمال این انتقال را منتفى دانست.
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کن تیم ملى ایران

نان بدون تیم است 

 آزاد مشکلى براى 
ان ارائه نکرده تا 
نان دعوت شده 
ى که شایعات از 
 داشت. حاال در 
رده است و هیچ 

ت تیم به دنبال 
طرف ازچند
 نه تکذیب،

مدعىشده 

که البته نامى
رند! با توجه 
شد و رامین 
ه ذوب آهن 
 از حاال باید 

ذوب آهن- رضاییان؟ 
شدنى نیست!

بهاره حیاتى

نصف جهان  خط حمله مرگبار سپاهان تا حاال توانسته 
خاطرات تلخ و مشکل عدم گلزنى زردها در سه فصل 

اخیر را پاك کند.
ســپاهان فصل متفاوتى را نســبت به فصول گذشته 
تجربه مى کنــد و در کنار حضور این تیــم در رده دوم 
جدول و تجربه کردن صدرنشــینى پس از چند سال، 
بهترین خط حمله لیگ را بــا اختالف در اختیار دارد. با 

حضور بازیکنانى چون کى روش استنلى، 
ســجاد شــهباززاده، مهرداد محمدى و 
ساسان انصارى، سپاهان در فصل جارى 
17 بار در لیگ و چهار بار در جام حذفى 
موفق به گلزنى شــده که ســهم چهار 
نیروى تهاجمى این تیــم از این گل ها، 
12 گل در لیگ و سه گل در جام حذفى 
بوده اســت. قلعه نویى براى دستیابى به 
صدر جدول لیگ برتر و موفقیت در جام 
حذفى، چشــم به گلزنى این بازیکنان 
دوخته است. رســانه ها از جمله سایت 
برنامه 90 و همینطور «بانک ورزش» و 
«ورزش سه» در مطالبى جداگانه نگاهى 
آمارى به عملکرد نفرات هجومى سپاهان 

داشته اند که مى تواند جالب توجه باشد.
ابتدا از کى روش اســتنلى، مهاجم بلندقامت و بى رحم 

برزیلى آغاز مى کنیم.
مهاجم 196 سانتیمترى فصل گذشته ذوب آهن، یکى 
از بازیکنانى بود که قلعه نویى اصرار زیادى به جذب وى 
در تابستان داشت. اســتنلى که فصل گذشته روزهاى 
خوبى را با ذوب آهن در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا 
سپرى کرده بود به عنوان مهاجم هدف در تمام ده بازى 
فصل سپاهان (هشت بازى لیگ و دو بازى حذفى) به 
زمین رفته و مهره بدون جانشــین خط حمله این تیم 
محسوب مى شود. استنلى که پنج بازى نخست سپاهان 
گلى به ثمر نرسانده بود از هفته ششم گلزنى را آغاز کرد 
و در نخســتین گلزنى خود براى این تیم، گل تساوى 
سپاهان به پارس جنوبى در دقیقه 95 را به ثمر رساند. 

وى همچنین در بازى با فوالد نیز یک گل زد و در بازى 
نفت مسجدسلیمان نیز دو گل به ثمر رساند. کى روش 
در بازى جام حذفى مقابل نساجى نیز تک گل سپاهان 
در جریان بازى را به ثمر رساند. این مهاجم برزیلى با این 
روند گلزنى یکى از شــانس هاى اصلى کسب عنوان 

آقاى گلى لیگ برتر خواهد بود.
به سراغ سجاد شهباززاده مى رویم. این مهاجم 29 ساله، 

فصل گذشته روزهاى خوبى را در استقالل و پس از آن 
در قطر تجربه نکرد و چند ماهى را به دلیل انتخاب هاى 
اشتباه از دست داد. با این حال شــهباززاده که یکى از 
مهاجمین مورد عالقه قلعه نویى محســوب مى شود 
در تابستان امسال به عضویت سپاهان درآمد و از هفته 
نخست لیگ در ترکیب این تیم به میدان رفت. وى در 
بازى هفته دوم مقابل سپیدرود دو گل زد و یک بار نیز 
در جریان بازى با تراکتورســازى در هفته پنجم براى 
سپاهان در لیگ گلزنى کرده است. شهباززاده همچنین 
در بازى مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى مقابل 
شهردارى ماهشــهر نیز گلزنى کرده و با چهار گل زده 
یکى از بهترین گلزنان فصل سپاهان به شمار مى رود 
و این در حالى اســت که وى اغلب در پســت هافبک 

تهاجمى و وینگر چپ براى سپاهان بازى کرده است.

به ساسان انصارى مى رسیم. مهاجم سابق فوالد که 
در لیگ شانزدهم مدعى جدى آقاى گلى بود در فصل 
جارى در تمام دیدارهاى سپاهان در پست وینگر چپ 
بازى کرده و باز هم از دروازه دور شــده است. انصارى 
در فصل جارى در بازى با ســپیدرود دو بار گلزنى کرد 
و در بازى با فوالد نیز یک گل به ثمر رســاند تا یکى 
از بازیکنان سه گله ســپاهان باشد. انصارى در بازى با 
سپیدرود یک گل نیز ساخته و یکى از 
بازیکنان مؤثر سپاهان در فصل جارى 
بوده، هر چند دور بودن وى از دروازه 
حریفان آمار گل هــاى وى را کمتر از 
قبل خواهد کرد و نباید انتظار داشت 
این مهاجم 27 ســاله در فصل جارى 

گل هاى زیادى به ثمر برساند.
و اما مهرداد محمدى، برادر دوقلوى 
مدافع چپ تیم ملى تا پیش از انتقال 
به سپاهان یکى از مهاجمین خطرناك 
لیگ به شمار مى رفت با این حال وى 
در سپاهان بیشــتر به عنوان وینگر 
بازى کرده و در این پســت جا افتاده 
اســت. چپ پاى 24 ساله سپاهان در 
فصل جارى در تمامى بازى هاى این تیم حضور داشته 
و در بازى با سپیدرود و بازى با ذوب آهن براى سپاهان 
گلزنى کرده است. وى همچنین در بازى با شهردارى 
ماهشهر در جام حذفى نیز یک گل به ثمر رسانده و در 
بازى با سپیدرود و فوالد نیز گل ساخته است تا یکى از 

مؤثر ترین بازیکنان سپاهان در فصل جارى باشد.
به گزارش نصف جهان، این آمــارى از بازیگران خط 
مرگبار حمله این روزهاى ارتش زرد اصفهان اســت 
که با اتحادى جالب توجه باعث آشتى کامل سپاهان 
با تور دروازه رقبا شده اند. معضلى که پس از قهرمانى 
زردها در فصــل چهاردهم این تیم را بــه ویژه در دو 
فصل گذشــته آزار مى داد و باید از آنها پرسید تا حاال 
کجا بودید که سپاهان را زودتر از معضل عدم گلزنى 

نجات مى دادید!

سپاهان با واحد تهاجمى خود با تور دروازه ها آشتى کرده است

شماها تا حاال کجا بودید؟!
مجتبى سرگردان است!

نصف جهان  همانطور که در روزهاى گذشــته 
در خبرها خواندید، مجتبى حســینى، سرمربى 
اسبق ذوب آهن اصفهان از مس کرمان هم جدا 
شده و منتظر پیشــنهادات جدید است. مجتبى 
حســینى کــه در کارنامه خود ســرمربیگرى 
ذوب آهن اصفهــان را هم دارد، قبــل از آغاز 
رقابت هاى این فصل از رقابت هاى  لیگ دسته 
اول فوتبال، هدایت مس را بر عهده گرفت اما 
چندین روز مانده به آغاز رقابت ها از این تیم کنار 
رفت و جاى خود را به نادر دست نشان داد. وى 
دیروز در گفتگو با یکى از سایت هاى ورزشى در 
مورد وضعیتش و مسائل دیگر صحبت کرد که 

بخش هایى از آن را  مى خوانیم:
از وضعیت فعلــى خودتان 
بگویید و اینکه چه برنامه اى 

براى آینده دارید؟
بعد از اتفاقات مس، چند پیشنهاد داشتم ولى به 
دلیل مهیا نبودن شرایط قبول نکردم و فکر کنم 
تصمیم عاقالنه اى گرفتم و از تصمیمم پشیمان 
نیستم. در حال حاضر هم به بررسى مسابقات 
لیگ برتر و لیگ یک مشغول هستم تا شناخت 

کافى از شرایط تیم ها داشته باشم.
قبل از شروع لیگ یک با مس 
قرارداد بستید، بازیکن جذب 
کردید و تمرین کردید. چرا از 

این تیم جدا شدید؟
قبل از شروع فصل مدیر عامل و هیئت مدیره 
باشــگاه مس دچار تغییر و تحول شد و هیئت 
مدیره جدید نیز عالقه به همکارى داشــت اما 
دیدگاه مشــترکى بین ما وجود نداشت. در کل 
عالقه اى به بازگشــت به عقب و ایجاد حاشیه 
ندارم و طبــق اصول حرفه اى بــراى این تیم 

آرزوى موفقیت دارم.
شــش هفته از لیــگ یک 
گذشــته، ارزیابى فنى شما 

چیست؟
فکر کنم با توجه به شــروع لیــگ هنوز هیچ 
تیمى نتوانســته از خودش شخصیت قهرمانى 
نشان بدهد و به عنوان یک مدعى اصلى صعود 
خودش را مطرح کنــد. در کل فکر کنم رقابت 
بین هشت نه تیم براى صعود به لیگ برتر وجود 

دارد و باید ببینیم در ادامه مسیر چه خواهد شد. نصف جهــان  صحبت هاى مدافع پرســپولیس در یک مراســم مذهبى برایش 
حاشیه ساز شد.

آنطور که خبرگزارى «ایلنا» و سایت «بانک ورزش» دیروز گزارش دادند، شایان 
مصلح بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که چندى پیش به دلیل برخى از اظهارات 
در یکى از مراسم مذهبى دچار حاشیه هایى شــده بود در روزهاى اخیر در اختیار 

نهادهاى ذیربط قرار گرفت.
البته این موضوع باعث شد تا مصلح 
در روزهاى اخیر در تمرینات تیمش 
غایب باشد و مســئوالن باشگاه 
پرســپولیس هم در روزهاى اخیر 

تالش کردند تا مشکل این بازیکن 
هر چه زودتر حل شود.

طبق اظهارات مسئوالن پرسپولیس، قرار 
است مصلح نهایتًا تا روز سه شنبه (امروز) مجدداً 
در تمرینات تیمش حاضر شــود و همراه با سایر 

بازیکنان زیر نظر «برانکو ایوانکوویچ» کار کند.

شایان در مراجع ذیصالح!
پیشکســوت فوتبال اصفهــان گفت: 
ما هیــچ چیز جــز احتــرام و حمایت 
نمى خواهیم، وقتى یک پیشکســوت 
مریض است از آن عیادت کنند یا بعضى 
وقت ها به خانه هاى آنها سر بزنند زیرا 
آنها از نسلى بودند که انعکاس رسانه اى 

زیادى نداشتند.
رســول کربکنــدى در گفتگــو بــا 
خبرنگار «ایمنا» در خصوص شــرایط 
پیشکســوتان ورزشــى گفــت: مــا 
پیشکسوتان پول یا مراسم هاى بیهوده 
نمى خواهیم نیاز مــا فقط کمى احترام 
است. پیشکســوتان را هیچ جا دور هم 
جمع نمى کنند اما لیاقت آنها بیشتر از این 
چیزهاست و آنها الیق تقدیرهایى بزرگ 
هستند. وى افزود: باید به پیشکسوتان 

بیش از پیش بها بدهنــد زیرا آنها یک 
عمر تجربه  دارند و غرور آفرین این ملت 
بوده اند اما متأسفانه هیچ وقت آنطور که 

شایسته  است پاس داشته نشدند.
دروازه بــان تیم ملى فوتبــال در جام 
جهانى 1978 ادامــه داد: ما هیچ چیز 
جز احتــرام و حمایــت نمى خواهیم، 
وقتى یک پیشکســوت مریض است 
از آن عیادت کنند یــا بعضى وقت ها 
به خانه هاى آنها ســر بزننــد زیرا آنها 
از نســلى بودند که انعکاس رسانه اى 
زیادى نداشتند. کربکندى با بیان اینکه 
حمایت مادى بعد از بازنشســتگى از 
آنها صــورت نگرفته، گفــت: حمایت 
مادى پیشکششــان، به ما اهمیت هم 

نمى دهند.

احترام بگذارید!

نصف جهــان  طبق گزارش رســانه هاى رسمى باشگاه 
سپاهان، به منظور آمادگى بیشتر طالیى پوشان براى ادامه 
لیگ و جام حذفى، دیدار دوستانه اى میان تیم هاى فوتبال 

فوالد مبارکه سپاهان و پیکان تهران برگزار مى شود.
قرار است به منظور آمادگى و هماهنگى بیشتر بازیکنان 
در تعطیالت لیگ برتر با موافقت مسئولین باشگاه پیکان 
تهران دیدارى دوستانه بین این دو تیم برگزار شود.  این 
دیدار روز جمعه 20 مهرماه ساعت 17 در ورزشگاه نقش 

جهان اصفهان انجام خواهد شد.
دیروز در مجموعه باغ فردوس از سر گرفته شده است.همچنین تمرینات ســپاهانى ها پس از دو روز تعطیلى از 

دیدار دوستانه آقا معلم و بزرگوار!

نصف جهان  سرمربى و کاپیتان نساجى حسابى با هم به 
مشکل خورده اند و این مسئله را مى شود خیلى ساده در 
بازى هاى نساجى دید. درســت بعد از بازى پرسپولیس 
و نســاجى که با شکست شــاگردان نکونام همراه بود، 
اختالفات نکونام و عباس زاده شروع شد و بعد از آن بازى، 

مهاجم محبوب نساجى دیگر روى ترکیب اصلى تیمش 
را ندید و تنها به عنوان بازیکن تعویضى شانس بازى پیدا 
کرد. گفته مى شود تشــویق عباس زاده توسط هواداران 
پرسپولیس، واکنش این بازیکن به این تشویق ها و البته 
عملکرد نه چندان خوب این مهاجم که ســابقه بازى در 
پرسپولیس را دارد، باعث شــده ارتباط سرمربى و ستاره 

نساجى تیره شود.
پیش از بازى نساجى و سپاهان در جام حذفى هم قرار بود 
عباس زاده براى نســاجى بازى نکند اما مصدومیت چند 
بازیکن باعث شد نکونام مانند بازى هاى گذشته از کاپیتان 
تیمش به عنوان بازیکن ذخیره استفاده کند، عباس زاده 

هم بعد از ورود به زمین عملکرد چندان خوبى نداشت و 
در ضربات پنالتى هم، یک پنالتى مهم را از دست داد تا در 
حذف تیمش نقش مهمى داشته باشد و آن ضربه پنالتى را 
که به آسمان زد همچون تیر خالصى بر پیکره اش بود که 
اختالفات و دلخورى هاى نکونام از او کامًال تکمیل شود.

به عقیده برخى ســایت ها و ورزشــى 
نویســانى که اخبار تیم نساجى را رصد 
مى کنند و با نکونام در ارتباطند، به نظر 
مى رســد باید بــه زودى منتظر پایان 
همکارى نکونام و عباس زاده باشــیم، 
اتفاقى که شاید در نیم فصل لیگ برتر 
رخ دهد و عباس زاده از نساجى جدا شود. 
نزدیکان نکونام بــه برخى خبرنگاران 
مى گویند غرور بیش از حد عباس زاده در 
زمین و تمرینات و البته عملکرد ضعیف 
این بازیکن در زمین باعث شده نکونام 
قید استفاده از مهاجم تیمش را بزند و احتماًال در نیم فصل 

مهاجم جدیدى به نساجى ملحق خواهد شد.
البته برخى هواداران نســاجى که خیلى هم با عینک 
خوش بینى به مســائل نگاه نمى کنند، معتقد هســتند 
پرسپولیسى بودن عباس زاده و استقاللى بودن نکونام 
بزرگ ترین دلیل اختالف این دو محســوب مى شود. 
عباس زاده فصل گذشته را هم با ســایپا در لیگ برتر 
شــروع کرد اما در نیم فصل اجازه گرفت به نســاجى 
برگردد تا به لیگ برترى شدن نماینده مازندران کمک 
کند و حاال ظاهراً بار دیگر بایــد جدایى در نیم فصل را 

تجربه کند.

پنالتى آسمانى، مثل تیر خالص!

نصف جهــان سرپرســت آبى ها تبدیل به یک معضل 
بزرگ براى این تیم شده و هر لحظه هم ممکن است 

دست گل جدیدى بر آب دهد! 
اصغر حاجیلو از روزى که به این تیــم آمده تا در مقام 
سرپرســت حاشــیه ها را کم کند، بر حاشیه هاى تیم 
هم افزوده است. به طورى که هنوز چند ماه نگذشته، 
آبى ها اصًال ناراحت نمى شوند اگر سرپرستى تیم به فرد 

دیگرى واگذار شود.

حاجیلو که کــه پیش تر در تیم ملى امید با اشــتباهى 
بزرگ باعث محرومیت تیم منصوریــان از مقدماتى 
المپیک شد، این بار در اســتقالل با اشتباه در تعویض 
جنجالى به پا کرد و بازى السد در آزادى که به کابوس 
ختم شد، جنجال اتفاقات بدش از اشــتباه او استارت 

خورد.
طورى که «وینفرد شــفر» تمرکزش را از دست داد. او 
این بار با مصاحبــه اى عجیب و غریب علیه «الحاجى 

گرو»، بازیکن خارجى این تیم، عمًال این بازیکن را از 
این که بوده نابودتر کرده و مربیان و مدیران تیم را هم 

پیش هواداران متهم کرده است.
حرف هــاى حاجیلــو بــه نوشــته روزنامــه هاى 
«فرهیختگان» و «گل»، باعث دعوایى آخر هفته اى در 
مسجد سلیمان میان شفر و این پیشکسوت شده است.

البته شــفر بالفاصله بعــد از آن مصاحبــه رادیویى 
انتقاداتش را به مدیران باشــگاه هم منتقل کرده بود 
و خود فتحى هم از ایــن مصاحبه به 
شدت عصبانى بوده است؛ اینکه چطور 

مسئوالن تیم گل به خودى مى زنند.
حاجیلو اگرچه بعد از فریادهاى شفر در 
مسجد ســلیمان مثل حسین حسینى 
قهر بوده است اما همچنان در سمتش 
باقى مانده و استعفایى نکرده شاید به 
این دلیل که مى داند اولین حرفش از 
استعفا به منزله جدایى اش از تیم است! 
سایت «خبر آنالین» هم درباره اصغر 
آقا  و اوضاع این روزهایش نوشته: حاال 
استقاللى ها مشکلشان این است که یکى نمى خواهند 
شخصیت حاجیلو تخریب شود و او هم برود بیرون مثل 
حسن روشن شروع کند به انتقاد از تیم و دیگرى اینکه 
گزینه مناسبى هم ندارند که بتواند تیمشان را در مقام 
سرپرست جمع کند. پستى که گزینه هایى مثل میرشاد 

ماجدى هم آن را نپذیرفتند!
آنها فعًال امیدوارند گل به خودى هاى اصغر آقا ولو به 

طور موقت به پایان برسد.

گل به خودى هاى اصغرآقا تمامى ندارد!

مهاجم ســابق تیم هاى نفت تهران، پارس جنوبى و 
تراکتورسازى در تمرینات ذوب آهن شرکت کرده است.

ارسالن مطهرى، مهاجم سابق تیم نفت تهران که بسیار 
مورد عالقه علیرضا منصوریان بود، بعد از اینکه ســال 
گذشته در دو نیم فصل متفاوت پیراهن پارس جنوبى 

جم و تراکتورسازى را پوشید، راهى عمان شد.

مطهرى در ابتــداى فصل جارى قــراردادى را با تیم 
نادى صحم عمان به امضا رســاند و در تمرینات این 
تیم هم حضور یافت امــا بعد از مدتى 
با عملى نشــدن تعهــدات مالى این 
باشگاه قراردادش را فســخ کرد و به 

ایران برگشت.
مطهرى حــاال چند روزى اســت در 
تمرینات ذوب آهــن اصفهان حضور 
دارد و همراه با شــاگردان امید نمازى 
کار مى کند. او البتــه هنوز قراردادى 
با این باشگاه امضا نکرده و مشخص 
نیســت آیا این امر صورت مى گیرد 

یا خیر.
باید منتظر مانــد و دید آیا این مهاجم مــى تواند نظر 
امید نمازى را جلب کند و به ذوب آهن بپیوندد یا خیر. 
مطهرى با توجه به اینکه بازیکن آزاد اســت، مشکلى 

براى همراهى تیم اصفهانى نخواهد داشت.

ارسالن، ناجى امید مى شود؟

و یرچ ر یم ببی ی ب و ر
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 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000517 مورخه 1395/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رقیه مومنى دهقى فرزند 
زین العابدین بشماره شناسنامه 74 نجف آباد و شماره ملى 1091988676 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 148/23 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم شهربانو مومنى محرز گردیده است.
2.برابر راى شــماره 139760302177000521 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ناهید علیخانى دهقى 
فرزند لطفعلى بشماره شناسنامه 108 نجف آباد و شماره ملى 1091961036 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 808 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
269/55 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى حاجى آقا کت کن و خانــم عزت معصومى محرز 

گردیده است.
3.برابر راى شــماره 139760302177000518 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو مومنى دهقى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 203 نجف آباد و شــماره ملى 1091836256 در پنجاه و یک سهم 
مشاع از نهصد و شش سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1193 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 302/20 مترمربع به ترتیب انتقالى ازمالک 

رسمى ورثه محمد مومنى و ورثه گل نسا مومنى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 13970302177000519 مورخه 1397/05/15هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اعظم رجبى دهقى فرزند کرمعلى 
بشماره شناســنامه 74 نجف آباد و شــماره ملى 1092049576 در چهارصد و پنجاه سهم مشاع از 
نهصد و شش سهم ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 302/20 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى خانم 

شهربانو مومنى محرز گردیده است.
5.برابر راى شماره 1397603021777000520 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم لیلى مومنى فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 171 نجف آباد و شــماره ملى 1091993203 در چهارصد و پنج سهم مشاع از 
نهصد و شش سهم ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 1193 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 302/20 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى خانم 

شهربانو مومنى محرز گردیده است.
6.برابر راى شــماره 139760302177000523 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین امینى دهقى 
فرزند سیف اله بشماره شناســنامه 25 نجف آباد و شماره ملى 1092026916 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله برروى قســمتى از پالك 2098 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 158/70 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى مهدى امینى 

محرز گردیده است.
7.برابر راى شــماره 139760302177000522 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى امینى دهقى 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 225 نجف آباد و شماره ملى 1092058826 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله برروى قســمتى از پالك 2098 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 158/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مصطفى راعى 

محرز گردیده است.
8.برابر راى شــماره 139760302177000535 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم معصومه مجنونى دهقى 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 5106 نجف آباد و شماره ملى 109568215 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 719 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 248/50 مترمربع انتقالى از مالکین رســمى آقاى اسداله تراشنده و آقاى 

محمدعلى تراشنده محرز گردیده است.
9.برابر راى شــماره 139760302177000534 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله تراشنده دهقى 
فرزند محمد على بشماره شناسنامه 4270 نجف آباد و شماره ملى 1090559852 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 719 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 248/50 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى معصومه خوندابى و ورثه محمد 

على تراشنده محرز گردیده است.
 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و 
برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طــرح دعوى اقدام نمایند و ادامــه عملیات ثبتى منوط به 
ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشــنبه 1397/07/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/07/17 م 

الف: 248587 مهردشت-ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك نجف اباد/6/605
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793800345 شــماره پرونده: 9609986793800370 شماره بایگانى 
شعبه: 960370 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793800330 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793803376 محکوم علیهما 1- مهدى بهرامیان 2- ســید محســن 
رضوى زاده نشانى: هر دو مجهول المکان محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و 
نود و دو میلیون ریال وجه بخشى از چک شماره 077599- 96/1/14 به عهده بانک ملى ایران بابت 
اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و ششصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به 
مبلغ یکصد و بیست هزار ریال و حق الوکاله وکیل زهرا ســعادت فرزند اسماعیل نشانى: اصفهان- 
اصفهان- اصفهان خ حکیم نظامى جنب خ شهید قندى (مهرداد سابق) ساختمان کیمیا ط 2 واحد 4 
طبق تعرفه قانونى و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/1/14 لغایت اجراى حکم در 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد نشانى: اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پ 3 سرپرستى بانک مهر 
اقتصاد و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 262768 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره  دو) /7/409
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796900146 شــماره پرونده: 9609986796900609 شماره بایگانى 
شعبه: 960609 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796900120 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796903366 محکوم علیه ساجده توکلى گارماسه فرزند قاسم نشانى: 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 156/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره هاى 9503/291124- 12 مورخ 1396/01/20 
و 9503/29117- 12 مورخ 1395/12/23 و مبلغ 3182500 ریال هزینه دادرســى و نیم عشــر 
حق االجرا. مشخصات محکوم له: احمد حیدرى فرزند حسن نشــانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان حکیم نظامى- جنب خیابان شــهید قندى (مهرداد)- ساختمان 
کیمیا- ط دوم- واحد 4. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: 262770 شعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /7/411
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970350302004 شــماره پرونده: 9609980350300627 شماره بایگانى 
شــعبه: 960762 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى جناب آقاى علیرضا زمانى با وکالت زهرا 
سعادت فرزند اسماعیل به نشــانى اصفهان- خیابان حکیم نظامى جنب خ شــهید قندى (مهرداد 
سابق) ســاختمان کیمیا ط 2 واحد 4 خواندگان: 1- على ساعى فرزند حســین به نشانى اصفهان- 
خیابان جى شرقى- خیابان اریســتون- کوى یاس 5- پالك 48، 2- منصور هاشمى فرزند حسین 
به نشانى اصفهان- ملک شهر- خیابان 17 شــهریور- مجتمع مسکونى پارسا- واحد 801 خواسته 
ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسى رأى دادگاه: 
درخصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم زهرا سعادت به طرفیت آقایان 1- منصور 
هاشــمى 2- على ســاعى- دائر بر مطالبه مبلغ 233000/000 ریال وجه بخشى از چک شماره ى 
458774- 21/5/96 عهده بانک ملى با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر تادیه بشرح دادخواست و 
با این توضیح که خوانده ردیف 1 چک موصوف را صادر و خوانده ردیف 2 بعنوان ضامن ظهرنویسى 
کرده است دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمى پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشــته و بقاى اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در 
استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادى بعمل نیامده است ادعاى 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
صدور چک مصوب 1355 و تبصره ان و قانون استفساریه تبصره ى مزبور مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســى خوانــدگان را به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ مورد مطالبه بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى شامل هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم و اعالم مى نماید خواهان مکلف است زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه 
را که توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 305. م الف: 262771 موسوى- رئیس شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/7/412
اخطار اجرایى

شماره: 23/95 به موجب رأى شماره 226 تاریخ 95/3/16 حوزه 16 شوراى حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى امینى الرگانى نشانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/015/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل محمود ســنجرى طبق تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه 93/10/30 تا زمان اجراى حکم در حق خواهان غالمرضا مهدى نشــانى: اصفهان- خ امام 
خمینى- خ شریف شرقى کوچه 35 شــهید رفعیان پالك 194 و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایى 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 262782 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (م جتمع شماره دو) /7/414
ابالغیه

شــماره ابالغنامــه: 1- 9610106796900464، 2- 9610106796900463  شــماره پرونده: 
9609986796900152 شماره بایگانى شعبه: 960152 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- روح 
اله عظیمى نشانى: اصفهان- اصفهان خ امام خمینى خ بسیج دستگرد قداده ك پاستور 2- محمدرضا 
موسى وند نشانى: اصفهان- اصفهان خ امام خمینى ك وکیلى پ 23 درخصوص تجدیدنظر خواهى 
بانک ملت با وکالت اقاى محمود سنجرى بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره صادره از این شعبه، 
به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به شــما ابالغ میشود. مقتضى است 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. در غیر 
اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 262784 شعبه 39 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /7/415
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 1235/89 مرجع رسیدگى: شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 
215- 90/3/31 خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بســیجیان با نمایندگى مرادعلى نیکوپناه با 
وکالت احمد زمانى به نشــانى: اصفهان، خ شمس آبادى، ساختمان اســپادا سپهر، طبقه 2، واحد 9 
خواندگان: 1- سعید نریمانى 2- نگار محمدى به نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه به 
تاریخ 90/3/25 شعبه 23 شــوراى حل اختالف به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 
1235/89 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده، شــورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعوى موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
با نمایندگى مرادعلى نیکوپناه با وکالت احمد زمانى به طرفیت 1- سعید نریمانى و 2- نگار محمدى 
به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون و سیصد و سى و سه هزار ریال بابت بخشى از وجه یک فقره 
چک شماره 242890 عهده بانک ملى ایران شعبه خیابان نشــاط اصفهان به انضمام تاخیر تادیه و 
خسارات دادرسى، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خواندگان دارد و اینکه خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهى درخصوص دعوا ى مطروحه و مبنى 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند، لذا شــورا دعوى خواهان را وارد تشخیص 
داده و به اســتناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م راى بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
14/333/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه براساس شــاخص بانک مرکزى از تاریخ سررســید مورخه 89/5/27 تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و 
درخصوص ما به تفاوت مبلغ چک، با توجه به عدم مطالبه آن از ناحیه وکیل خواهان شورا با تکلیفى 
مواجه نمى باشد. م الف: 262795 قاضى شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /7/416

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 1236/89 مرجع رسیدگى: شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه: 
216- 90/3/31 خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بســیجیان با نمایندگى مرادعلى نیکوپناه با 
وکالت احمد زمانى به نشــانى: اصفهان، خ شمس آبادى، ساختمان اســپادا سپهر، طبقه 2، واحد 9 
خواندگان: 1- طیبه شهریارى 2- کمال مقدور به نشــانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه 
به تاریخ 90/3/25 شعبه 23 شوراى حل اختالف به تصدى امضاءکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 
1236/89 مفتوح اســت با مالحظه اوراق پرونده، شــورا با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعوى موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
با نمایندگى مرادعلى نیکوپناه با وکالت احمد زمانى به طرفیت 1- طیبه شهریارى و 2- کمال مقدور 
به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و پانصد و سى و پنج هزار ریال بابت وجه یک فقره چک شماره 
985848 عهده بانک سپه شعبه خ زینبیه شمالى اصفهان و قسمتى از وجه یک فقره سفته به شماره 
940772 به انضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرســى، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهى 
درخصوص دعوا ى مطروحــه و مبنى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش بــه عمل نیاورده اند، لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد تشــخیص داده و به اســتناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م راى 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 7/535/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه براساس شــاخص بانک مرکزى از تاریخ سررسید مورخه 89/5/27 
تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد و درخصوص ما به تفاوت مبلغ ســفته، با توجه به عدم مطالبه آن از ناحیه وکیل 
خواهان شــورا با تکلیفى مواجه نمى باشد. م الف: 262796 قاضى شــعبه 23 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /7/417
اخطار اجرایى

شــماره: 88- 1286 به موجب رأى شــماره 447 تاریخ 89/4/1 حوزه 22 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ا 1- زهره زارعى نشانى: خ مدرس- خ 
مولوى- کوى بهزاد- کوچه مظاهرى 2- منصور رضایت نشــانى: خ چهارباغ باال- مجتمع پارك- 
پالك 396 محکوم اند به: صورت تضامنى به: پرداخت مبلغ 15/523/200 ریال بابت اصل خواسته 
و حق الوکاله وکیل احمد زمانى نشانى: اصفهان- خ شــمس آبادى- ساختمان اسپادا ط 2 واحد 9 
طبق تعرفه بانضمام 30/000 ریال هزینه دادرسى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجراى حکم در حق محکوم له موسسه قرض الحسنه بسیجیان سرپرستى استان اصفهان 
و نیز پرداخت نیم عشــر دولتى هزینه اجراى احکام. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 262794 

شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/418
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700301 شــماره پرونده: 9009986793700015 شماره بایگانى 
شعبه: 900016 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793700296 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9709976793700909 محکوم علیه 1- على حافظى فرزند امیر نشانى: 
مجهول المکان 2- ثریا نیک نام اصفهانى فرزند محمدحســین نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
شاهین شهر و میمه- شــهر شاهین شهر- خ فردوسى- فرعى 11 شــرقى- پ 30 واحد 8 ك.پ: 
8194884964 ك.م: 1285614518، 3- ارســالن حافظى فرزند امیر نشــانى مجهول المکان 
4- افسانه حافظى فرزند امیر نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ سى و هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتاد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
زهرا سعادت فرزند اسماعیل نشــانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان خ حکیم نظامى جنب خ شهید 
قندى (مهرداد سابق) ساختمان کیمیا ط 2 واحد 4 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 85/11/15 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له على عربیان فرزند مهدى نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- ســه راه سیمین خ جانبازان خ نستوه پ 314 
ط 1 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 262766 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /419 /7
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511776171- 97/7/15  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شماره 139760302210000912 مورخ 1397/07/12 هیات اول آقاى مهدى خلیل زاده 
به شناسنامه شــماره 19 کدملى 4650526310 صادره از بروجن فرزند کریم بر ششدانگ یکباب 
سوئیت مسکونى به مساحت 277/09 مترمربع مفروزى از پالك شماره 99 اصلى واقع در بخش شش 
حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى یوسف خاکى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/7/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/3 م الف: 263596 میرمحمدى- 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/421
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه  پالك  شماره 4533 فرعى مجزى شده از پالك 837 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبر آقابابائى فرزند 
محمدتقى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 1397/08/10س ساعت 9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجــام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گردد که در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشــار:1397/07/17- 261077/م الف ابولفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسنادوامالك 
مهردشت/ 7/354

 آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1-برابر راى شــماره ى 139760302177000531 مورخه 1397/05/20 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سکینه صادقى 
علویجه فرزند محمد به شماره شناسنامه 101 نجف آباد و شماره ملى 1091885052 درششدانگ 
یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3275 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 30/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد صادقى محرز گردیده است. 
2-برابر راى شماره ى 013976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمود صادقى فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 18 نجف آباد و شــماره ملى 1091874948 درششدانگ یکباب مغازه 
احداثى بر روى قســمتى از پالك 3275 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 55/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى محمد صادقى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره ى 213976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا مصرى پور فرزند 
عبدالحسین به شــماره شناسنامه 32 نجف آباد و شــماره ملى 1091855870 درششدانگ یکباب 
مغازه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3395 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
که به پالك 4708 فرعى اصالح گردیده است به مســاحت 75/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى احمد قنبریان علویجه محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره ى 313976030217700053 مورخه 1397/05/20 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر صادقى علویجه 
فرزند محمد صادق به شــماره شناسنامه 18 نجف آباد و شــماره ملى 1091843481 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3395 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که به پالك 4708 فرعى اصالح شده است به مساحت 419/75 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى احمد قنبریان علویجه محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره ى 151397603021770005 مورخه 1397/05/15 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید اکبر مهدى 
گلدره فرزند محمد به شــماره شناسنامه 14 نجف آباد و شــماره ملى 1092366105 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 147/07 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره ى 161397603021770005 مورخه 1397/05/15 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم بتول حسینى 
افوسى فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 25 نجف آباد و شماره ملى 1092053115 درششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 139 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره ى 141397603021770005 مورخه 1397/05/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم الچینانى فرزند 
اصغر به شماره شناسنامه 774 تیران و شــماره ملى 5499196168 درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت139/10 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى نوراله رفیعى علوى علویجه 

محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره ى 131397603021770005 مورخه 1397/05/15 هیــات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد على 
محبى کردسفلى فرزند حاج آقا به شماره شناســنامه 16 تیران و شماره ملى 5499816751 درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 3340 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 139/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نوراله 
رفیعى علوى علویجه محرز گردیده است. تاریخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 07/17/ 1397 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: پنج شــنبه 1397/08/03-257747/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت 

اسناد امالك مهردشت/ 7/356
ابالغ رأى

 آگهى دادنامه - شماره دادنامه : 9709973760100665 تاریخ تنظیم : 27 / 4 / 1397 شماره پرونده 
: 9609983761201603 شــماره بایگانى : 961817 درخصوص اتهــام1- آقاى  علیرضاکثیرى 
دولت آبادى فرزندمحمدرضابه نشــانى دولت آباد برخوار- اباذرغربى- خیابان مقداد- بن بســت 
لطیف – منزل اول درب ســبزرنگ  2- خانم طیبه احمدى شــاپورآبادى فرزندصفرعلى به نشانى 
دولت آباد – امام زاده ابراهیم – مسکن مهر- خ الهیه – کوچه یاس – بلوك 6واحد5  - 3- خانم 
رویامنصورى حبیب آبادى فرزندعباسعلى دایربررابطه نامشروع ( مادون زنا) موضوع شکایت خانم 
سحراحمدوند نظربه محتویات پرونده شرح شــکایت بى شائبه شاکى واظهارات اودرجلسه دادرسى 
این دادگاه مبنى براین که زندگى مشــترك او درمعرض فروپاشى قرارگرفته استعالم به عمل آمده 
ازاداره مخابرات وپرینت مکالمات صورت گرفته فیمابین متهمین که مویدتماســهاى مکرر ووسیع 
مالکیت آنان نسبت به خطوط اعالمى ازناحیه شاکى مى باشدوالنهایه توجهابه این که متهمین ردیف 
اول وسوم به رغم استحضار ازوقت دادرسى حضورپیدانکرده ودفاعى به عمل نیاورده اند وتوجها به 
اقرارضمنى متهم ردیف دوم وردسایردفاعیات بالوجه نامبرده دادگاه وقوه بزه انتسابى رامحرزدانسته 
مستندابه ماده 637قانون تعزیرات حکم به محکومیت هریک ازمتهمین به تحمل پنجاه ضربه شالق 
تعزیرى صادرواعالم مى نماید . راى صادره نسبت به شــاکى ومتهم ردیف دوم  حضورى  وظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان اصفهان ونسبت به متهمین 
دیگر غیابى وظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى دراین محکمه  و ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم محترم تجدى نظر اســتان اصفهان مى باشد223970 /م الف 

غالمرضاشکوهى  – رییس شعبه 101 کیفرى دو شهرستان شاهین شهر/ 7/381 
ابالغ رأى

رأى شورا- در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه شــوراى حل اختالف شهرستان فالورجان به 
تصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 112/97  از دفتر واصل و تحت نظر است . شورا 
با بررسى محتویات پرونده ، ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید .در 
خصوص دعوى محمد جعفرى به طرفیت رضا رحیمى به خواسته مطالبه مبلغ مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 921623-97/02/20 عهده بانک صادرات به مبلغ 200/000/000 ریال به همراه 
مطلق خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه 
به آن که خوانده نســبت به اصالت ســند تجارى ایرادى مطرح نکرده و دلیلى بر پرداخت دین ارائه 
نشده ، دعواى خواهان را وارد تشخیص ، مستندا به مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد و 198 و 519 و قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره ماده 
2 الحاقى صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهــى به طرح دعوا و تحمیل 
هزینه دادرسى به وى شده است به پرداخت مبلغ چهل و چهار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجراى حکم مطابق شاخص تورم صادر مى نماید 
. رأى صادره شده حضورى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان فالورجان است. م الف 262983  . زهرا قاسمى - قاضى شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان /7/400 
احضار متهم

شماره:  540347 – 97/07/10 - نظر به اینکه در پرونده کالســه 210109 د/1متهم باقر خالقى 
تبعه افغانســتان  به اتهام کالهبردارى اینترنتى ، تحصیل مال از طریق نا مشروع  موضوع شکایت 
حسینعلى حسینى مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجراى ماده 115 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به نامبردگان 
ابالغ مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى ساعت ادارى صبح جهت رسیدگى به اتهام 
خود در شــعبه اول  دادیارى دادســراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ 
محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 262725 دادیار شعبه اول دادسراى عمومى 

و انقالب فالورجان/ 7/401 
ابالغ رأى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9710103653504453  -  شماره پرونده 
: 9709983653500010 – شماره بایگانى شعبه : 970011 – تاریخ تنظیم 97/07/11 –  پرونده 
کالسه 9709983653500010 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
تصمیم نهایى شــماره 9709973653500676 – خواهان : آقاى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى 
آقاى علیرضا زمانى به شــماره ثبت 429709 با وکالت خانم مریم منعمیــان اصفهانى فرزند احمد 
رضا به نشانى اصفهان – خ 22 بهمن شــمال باغ غدیر کنارگذر اتوبان شــهید آقابابائى – خیابان 
کوثر – مجتمع تجارى کوثر – کدپســتى 8158795171 – خواندگان : 1. آقاى غالمرضا دهقان 
کلیشادى فرزند حسینعلى به نشــانى اصفهان – شهرســتان فالورجان کلیشاد و سودرجان کوى 
شهید غفارى کد پستى 8456134999 – تلفن 09133382698 کدملى 1111765881 – 2.آقاى 
امیر دهى هرچگانى فرزند جهانبخش به نشانى – 3.آقاى مصطفى صفرى فرزند مرتضى به نشانى 
استان اصفهان شهرســتان فالورجان کلیشــاد و ســودرجان آغچه بدى محله نو ك مسجد تفان 
09139015260  کد ملى 1111881944 – خواســته ها 1. مطالبه وجه چک 2.مطالبه خســارت 
دادرسى 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه – در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه سوم 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان به تصدى امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 
مورد اشاره باال از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد طرفین حضور ندارند دادگاه با بررسى اوراق پرونده 
و محتویات آنها ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید . در خصوص 
دعوى بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم منعمیان اصفهانى به طرفیت  آقایان مصطفى صفرى 
فرزند مرتضى – غالمرضا دهقان کلیشادى فرزند حسینعلى و امیر دهى هرچگانى فرزند جهانبخش 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست و نه میلیون و نهصد و هشتاد و نه  هزار و هفتصد و پانزده ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 339604-96/7/22 عهده بانک ســپه  و مطالبه کلیه خسارات دادرسى و 
تاخیر تادیه – دادگاه با توجه به 1. تصویر مصدق چک موصوف و گواهى عدم پرداخت آن که داللت 
بر امضاى چک توسط خوانده ردیف سوم به عنوان صادر کننده و خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان 
ضامن و اشتغال ذمه  آنها مى کند 2. بقاى اصل چک و گواهى عدم پرداخت آن در دست خواهان 3. 
حاضر نشدن خواندگان در جلسه رسیدگى ونیز ارسال نکردن الیحه دفاعى خود (شخصا یا با معرفى 
وکیل دادگسترى) دعوى مطروحه را وارد دانسته ، مســتنداً به مواد 198، 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور مدنى مصوب 1379 و مواد 249 ، 304 ، 310 ، 313 ، 314 و 
320 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده واحده قانون استفســاریه تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون 
اصالحى موادى از قانون صدور چک مصوب 1376 ، حکم محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ 
دویست و نه میلیون و نهصد و هشــتاد و نه  هزار و هفتصد و پانزده ریال بابت اصل خواسته – مبلغ 
هشت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و ششــصد و چهل ریال بابت هزینه دادرسى – مبلغ 
ده میلیون و نود و نه هزار و پانصد و هشتاد و هشــت ریال به عنوان حق الوکاله وکیل خواهان و نیز 
خســارت تاخیر تادیه مبلغ چک از تاریخ مندرج در چک لغایت زمان اجراى حکم که در زمان اجرا، 
توسط اجراى احکام متناسب با شاخص تورم محاسبه مى شود را ، به صورت تضامنى صادر و اعالم 
مى دارد راى صادر شده نسبت به آقاى دهى غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه بوده و ظرف مدت بیست روز پس از انقضاى مدت واخواهى قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد و نســبت به دوخوانده دیگر با توجه به ابالغ واقعى 
حضورى بوده و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشــد – م الف 263339 محمد محمدى - رئیس شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان فالورجان/7/403 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله  پالك  شماره  4485 فرعى مجزى شده 
از پالك 1330 واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام مرتضى 
مؤمنى دهقى(وغیره )  فرزند سیف اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 97/08/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 

و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. 262001/م الف- تاریخ انتشار: 1397/07/17 ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت 
اسناد و امالك بخش مهردشت/7/424

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 616/97 دادنامه 1397/07/08-785 
مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: مهدى محمدى 
نشــانى: نجف آباد جوزدان خیابان امام کوى عدل پالك 2 وکیل خواهان: مجید محمدى خوانده: 
محمد حسن صادقى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 070850 
جمعا به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مهدى 
محمدى به طرفیت محمد حسن صادقى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و 
بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1395/08/30 لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشد262220/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد/ 7/425
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 394/97 دادنامه 708-97/06/31 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: سید حسام هاشمى نشانى: 
پلیس راه نجف آباد- بعد از پمپ بنزین- کوى اردیبهشت- سنگبرى جهان نما وکیل خواهان: مجید 
محمدى نشــانى: نجف آباد جوزدان- خیابان امام- پالك 43- کدپستى 1585117945 خوانده: 
صمد ســامى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 028041-
1396/07/25 جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى سید حسام هاشــمى به طرفیت صمد سامى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/620/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 1396/07/25 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 
و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس ازانقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد262226/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد/ 7/426
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.شماره 516/97 دادنامه 875/97-1397/07/07 مرجع 
رسیدگى شعبه پنجم شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد خواهان: مهدى  خیرخواه وکیل 
خواهان: عظیمه صادقى نشــانى: نجف آباد- خ امام – دفتر وکالت لطفــى خواندگان:1- مجتبى 
فخارى 2-مرتضى بازدار نشــانى: 1-نجف آباد پلیس راه جنب کوچه آتشنشــانى ســنگبرى ملت 
2- مجهول المکان  به خواســته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى مهدى خیرخــواه به وکالت عظیمه 
صادقى بطرفیت 1- مجتبى فخــارى 2-مرتضى بازدار با موضوع مطالبــه وجه یک فقره چک به 
مبلغ بیست میلیون تومان بشماره 1623/264339/15 و خســارت تاخیردرتادیه از زمان سررسید 
به انضمام هزینه هاى دادرســى وحق الوکاله وکیل نظر به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان 
که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده داشــته و نظر به عدم حضور خوانده على رغــم ابالغ قانونى و 
عدم ارائــه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوى لذا دعــواى مطروحه مقرون 
به صحت طلقى ومســتنداً به مــواد 198 و 515 و 512 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقــالب در امور مدنى حکم بر محکومیــت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ بیســت 
میلیــون تومان بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ دویســت و پنجاه هزار تومــان بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررســید 1397/04/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل  درحق خواهان صــادر و اعالم میگردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همن مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 262230/م الف- قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف 

امیر آباد/ 7/427
 ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره ابالغنامه: 9710103730402398 – شــماره پرونده:9609983730401046 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961066- آگهى ابالغ دادخواســت تجدیدنظر خواهى-تجدیدنظرخواه هوشنگ 
امتیازى دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیــت تجدیدنظر خوانده 1-علــى صدیقى رهنانى 
2-ناصر حیدرى نسبت به دادنامه شماره 9709973730400107 در پرونده کالسه 961066 شعبه 
4 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجدیدنظر خوانده ظرف 10 روز پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود ، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائــم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبا به ایــن دادگاه ارائه نماید. در 
غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونى نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهد شد.262446/م الف- شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد-استان اصفهان- 

شهرستان نجف آباد- کمربندى جنوبى- دادگسترى نجف آباد /7/428
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قدمعلى رضایى حســین آبادى به وکالت مهدى ســواد کوهى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه به طرفیت خوانده محمدحسین عباســى دره بیدى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 846/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/08/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 262451/ م الف شعبه 
11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد- آدرس شــورا: دادگسترى نجف آباد مجتمع شماره یک 

شعبه 11/ 7/429
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمدرضا خدائى به وکالت مهدى سواد کوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده حجت عیسوند زیبایى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 845/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/08/26 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. 262453/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد- آدرس 

شورا: دادگسترى نجف آباد مجتمع شماره یک شعبه 11 / 7/430
 حصروراثت 

محترم پیرپیران نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 403 به شرح دادخواست به کالسه 815/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره پیرپیران 
بشناسنامه 855 در تاریخ 1395/06/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محتــرم پیرپیران نجف آبــادى ش ش 403 ،  (فرزند متوفى)، 2. 
لطفعلى پیرپیران نجف آبادى ش ش 16016 ، (همســر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 262456/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/431
 حصروراثت 

ابراهیم سوارى داراى شناسنامه شماره 490 به شــرح دادخواست به کالسه 886/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمن سوارى بشناسنامه 
25 در تاریخ 1397/05/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. اشرف سوارى ش ش 161 ، 2. ابراهیم سوارى ش ش 490 ، 3. فرهاد سوارى 
ش ش 1936 ، 4. على ســوارى ش ش 1574 ، 5. رسول ســوارى ش ش 3682 6. ایمان سوارى 
ش ش  6908 7.ســجاد ســوارى ش ش 1080058981  (فرزندان متوفى)، 8. سلنطنت سوارى 
جمالوئى ش ش 4622830183 و ش ش 32 ، (همســر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 262479/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 7/432
 اخطار اجرایى

شماره 68/97 به موجب راى شماره 477 تاریخ 97/04/24 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سعید رحمانى 2- تقى کرمى دره سارى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف 2 آقاى  تقى کرمى دره ســارى ملزم به تنظیم سند 
رسمى خودرو به شــماره 53 ایران 577 م 12 مى باشد و پرداخت هزینه دادرســى مشترکا به مبلغ 
475/000 تومان مى باشد. محکوم له: میالد فقیه به نشانى: ویالشــهر- بلوار طالقانى- بن بست 
طالقانى 3 پ20 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 262712/م الف-شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 7/433
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شما مى توانید با ماساژ بدن استرس روزانه را از بین ببرید، 
کمردرد را کاهش دهید، خــود را از اضطراب رها کنید و 
حتى احتباس مایع را کاهــش دهید و اینها فقط برخى از 

مزایاى ماساژ دادن است.

ماساژ باالى سر
بیش از نیمى از افرادى که امــروزه کار مى کنند، گالیه 
مى کنند که وقتى روز کارى به پایان مى رســد، خسته 
مى شــوند. یک ماســاژ بر روى ســر (به طــور خاص  
فرق ســر) حس لذت بخشــى را ایجاد مى کنــد، زیرا 
ماهیچه هاى جمجمه شما را آرام مى کند و باعث جریان 

خون بیشتر مى شود.

ماساژ صورت
این کار به شما کمک مى کند که جوان تر به نظر برسید، 

زیرا پوست را سفت مى کند و به شما کمک مى کند تا آرام 
باشید. اگر شما بسیار نگران هســتید یا اضطراب دارید، 
ماساژ صورت را توصیه مى کنیم و این کار مى تواند براى 

کاهش خستگى، نگرانى و تنش روزانه مفید باشد.

ماساژ جمجمه
ما قبًال اشــاره کردیم که یک ماساژ تا فرق سرتان براى 
سالمتى شما مفید اســت. با این حال، این تنها مکانى 
نیست که شــما مى توانید ماســاژ دهید تا حس خوبى 
داشــته باشــید. عالوه بر این، اگر به خودتان یادآورى 
کنید که اســترس چقدر باعث ایجاد مشکالت سالمتى 
و افسردگى مى شود، ماســاژ ارزش تالش براى کاهش 
آن را دارد. ماساژ بین پیشــانى و فرق سر براى افرادى 
که کار آنها تمرکز و برنامه ریزى زیــادى دارد، ایده آل

 است.

ماســاژ همچنین براى افرادى که در حال امتحان دادن 
هستند و یا مشــاغلى که نیاز زیادى به تمرکز و زمان در 
مقابل صفحه کامپیوتر دارند، مناســب است و این کار 
کمک خواهد کرد که تنش کاهش یابد، خلق و خوى بد را 

از بین ببرد و کیفیت خواب شما را بهبود بخشد.

ماساژ گوش
هیچ چیز مانند ماساژ گوش براى تولید آن حالت آرامش 
بخش مطلوب وجود ندارد. آیا مى دانستید که یکى از علل 
اصلى استرس، صداهایى است که هر روز در شهرهاى 

بزرگ شنیده مى شود؟
بوق ها، فریادها و موسیقى بلند باعث خستگى و اضطراب 
اضافى مى شود. در عوض سکوت، ذهن را آرام مى کند، 
به شما در جلوگیرى از افکار منفى کمک مى کند و مصرف 

انرژى مغز را کاهش مى دهد.

این باعث مى شــود که شــب راحت تر بخوابید و روى 
چیزهاى خوب تمرکز کنید. این ماساژ باید در پشت گوش 
انجام شود، با اســتفاده از حرکات دایره اى و حرکت در 

جهت عقربه هاى ساعت به سمت عقب.

ماساژ نوك انگشتان
مردم معموًال انگشتان دســت خود را ماساژ نمى دهند 
مگر اینکه درد داشته باشند. این یک اشتباه بزرگ است 
در حالى که نوك انگشتان شما ســخت ترین قسمت 
بدن شما هستند ولى آنها نیز بسیار حساس هستند و به 

مراقبت و توجه نیاز دارند.
آنها از اعصابى پر شده اند که در آنجا تمام مى شوند که 
مى توانند با اســتفاده از تکنیک هاى فشار آرام شوند، 
این براى افرادى که کار تایپ  کردن را انجام مى دهند

 ایده آل است.

علیرضا یارقلى، متخصص طب ایرانى درباره مصرف خودسرانه دمنوش ها 
اظهار کرد: در طب ایرانى مواد غذایى به چهار دسته غذا، غذاى دارویى، 

داروى غذایى و دارو تقسیم بندى مى شوند و باید توجه کنیم 
که مصرف داروها در بدن باعث ایجاد تغییراتى مى شود.

وى افزود: مــواد موجود در دمنوش ها بســیار حائز اهمیت 
هستند، به طور مثال دمنوش ها عالوه بر اینکه اثرات غذایى 

داشــته اما دمنوش گزنه اثرات دارویى از خود نشان مى دهد. 
یارقلى با بیان اینکه دمنوش هایــى که از اثرات دارویى برخوردار 

هستند، باید تحت نظر پزشک مصرف شــود، توضیح داد: ُدز این 
داروها مى تواند بین یک تا 4 درجه بندى شود و همچنین میزان استفاده از 

دمنوش ها و مدت زمان استفاده از آنها بسیار حائز اهمیت است. 
این متخصص طب ایرانى افزود: مصرف بیش از حد خاکشیر در مدت زمان طوالنى مى تواند باعث سقط جنین 
شود، همچنین مصرف خودسرانه و بیش از حد زردجوبه براى بیمارانى که از داروى «وارفارین» استفاده مى کنند، 

مى تواند مضر واقع شود و باعث رقیق شدن خون و خونریزى بدن فرد شود. 

استرس روزانه را با ماساژ از خودتان دور کنید 
ش
ک
ح
مز

بیبی
مى
م
فففففر
ما
خ

ای

گل کلم با وجود رنگ سفید، منبعى بزرگ از ویتامین C و فوالت و منبع 
خوبى از فیبر و ویتامین K است. گل کلم همچنین غنى از مواد شیمیایى 

گیاهى و آنتى اکسیدان هاست.
ویتامین C و K و منگنز موجود در گل کلم آنتى اکسیدان هایى هستند 
که قادر هستند رادیکال هاى آزادى را که مى توانند به سلول هاى سالم 
آسیب برساند، خنثى کنند و به بیمارى هایى مانند بیمارى قلبى و سرطان 
کمک کنند. آنتى اکســیدان ها مانند ویتامین هاى K و C مى تواند به 
پیشگیرى از بیمارى هایى مانند ســرطان، بیمارى هاى قلبى و آرتریت 
کمک کند.یک فنجان گل کلم پخته شده 73 تا 77 درصد از مقدار توصیه 
شده روزانه از ویتامین C، 19 درصد از مقدار ویتامین K روزانه و 8 درصد 

از منگنز مقدار روزانه را داراست.
انواع کلم ها و از جمله گل کلم، غنى از ترکیبــات گیاهى، «ایندول» و 
«سولفورافن» هستند که خطر ابتال به برخى از انواع سرطان را در افراد 

کاهش مى دهند.
مصرف ســبزیجات و از جمله انواع کلم، خطر ابتال به بیمارى 
قلبى- عروقى را کاهش مى دهد و مى تواند شخص را در 
برابر فشار خون باال و سکته مغزى محافظت کند. 

وودسردسرانه دمنوش ها 
ىىذاىدادارویى،  ، غ، غ

ه که کنیمنیم
د.د.

ههمیتمیت
غ غذ غذایایى

مىمى دهد.هد.
ررخوررخورداررررررررداردار ى بى ب

اینایناین زُدزُدز ح داد:اد:اد:
دهفادهفاده ازاز از مین میزانیزان ست است است

تت اتاستست.
خاکشیر در مدت زمان طوالنى مىتواند باعث سقط جنین

ه براى بیمارانى که از داروى«وارفارین» استفاده مى کنند، 

بیماران قلبى از مصرف 
خودسرانه زردچوبه بپرهیزند

مزایاى 
شگفت انگیز 

گل کلم

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شــرکت دنیاى ذوب فلزات روستاى 
عزیزآباد سهامى خاص به شماره ثبت 383 دعوت مى گردد تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى شرکت که در تاریخ 1397/07/27 در آدرس استان 
اصفهان- شهرستان تیران و کرون- بخش مرکزى- دهستان رضوانیه- 
روســتا عزیزآباد- خیابان باهنر- پالك 533- طبقه همکف کدپستى 

8537115551 رأس 16/30 حضور یابند.
دستورات جلسه:

1- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 1396
2- انتخاب مدیران

3- انتخاب بازرسین

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى

مقام دعوت کننده هیأت مدیره شرکت

شهردارى مبارکه در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ 1397/04/20 هیأت عالى سرمایه گذارى و 
همچنین مجوز شــماره 97/489 مورخ 1397/05/03 شوراى اسالمى شهر مبارکه نسبت به احداث 
پروژه مشارکتى نیروگاه خورشیدى 1 مگاواتى در شهر مبارکه که سهم آورده هر یک از طرفین 50 درصد 
از حجم سرمایه گذارى مى باشد از طریق فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات 

مندرج اسناد فراخوان اقدام نماید.
* لذا متقاضیان مى توانند اســناد و مدارك را همــه روز از تاریخ درج آگهــى در روزنامه تا تاریخ 
1397/07/26 از امور قراردادهاى شهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه 
به شماره تماس 52402021 دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص پروژه به 
اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان 

شهید بهشتى مراجعه و یا با شماره تلفن 52412110 تماس حاصل نمایند.
* تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى 
در روزنامه تا روز یکشنبه مورخ 1397/07/29 تا پایان وقت ادارى. الزم به ذکر است به پیشنهادات 
رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى سرمایه گذارى در رد یا قبول 

پیشنهادهاى رسیده مختار است.
* زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ســاعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 

1397/07/30 در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 1/250/000/000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) 

مى باشد.

تجدید آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دوم نوبت 

مساحت عرصه آدرس محل پروژهنام پروژه
آورده طرح آورده شهردارى(مترمربع)

مشارکت

احداث نیروگاه 
خورشیدى 1 
مگاواتى

بلوار خیام
15000مجموعه نهالستان

50 درصد از کل حجم 
سرمایه گذارى+ زمین 
محل اجراى پروژه به 

صورت اجاره

50 درصد 
از کل حجم 
سرمایه گذارى

 1- پایه سهم سود در نظر گرفته شده جهت شهردارى 50٪ از 100٪ مى باشد که با عنایت به بیشترین 
سود پیشنهادى و بررسى سوابق و غیره، برنده اعالم مى گردد.

2- زمین محل اجراى پروژه به صورت اجاره از طرف شهردارى در اختیار طرح قرار مى گیرد که طرف 
مشارکت ملزم به پرداخت اجاره بهاى سهم خود مى باشد.

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول سازمان نظام مهندســى ساختمان استان اصفهان از ساعت 15 روز شنبه مورخ 
97/08/19 در محل خیابان میرفندرسکى- جنب پل شیخ صدوق- مدرسه امام صادق (ع)- تاالر اجتماعات برگزار مى شود. بدینوسیله از 
جنابعالى دعوت مى گردد در ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومى شرکت فرمایید. (الزم به ذکر است در صورت عدم حضور حد نصاب 
الزم در مجمع عمومى نوبت اول، مجمع عمومى نوبت دوم در روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 در محل تاالر کوثر واقع در بلوار دانشگاه- روبروى 

آتش نشانى- مجموعه فرهنگى 22 بهمن از ساعت 15 لغایت 19 و صرفاً با موضوعات (1 تا 9) مندرج در ذیل برگزار مى گردد.)
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش عملکرد ساالنه هیأت مدیره.
2- بررسى ترازنامه ساالنه و گزارش بازرسان و تصویب آن.

3- بررسى و تصویب بودجه پیشنهادى هیأت مدیره براى سال مالى (97- 96).
4- تصویب برگزارى مجمع عمومى فوق العاده.

5- تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت.
6- تعیین میزان حق الزحمه و حق الجلسات هیأت مدیره، شوراى انتظامى و بازرسان.

7- تعیین حقوق رییس سازمان.
8- تعیین حقوق خزانه دار سازمان.

9- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى مجامع.
10- مجوز فروش امالکى که مورد نیاز سازمان نیست حدود یکصد میلیارد ریال.

11- دریافت وام به مبلغ پنجاه میلیارد ریال.
12- سایر موارد که به صالحدید اعضاى شرکت کننده در مجمع مطرح مى گردد.

 آگهى مجمع عمومى نوبت اول و دوم
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

قابل توجه اعضاى محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان

هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان
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ســتایش خداوند را سزاســت، هر لحظه که شــب فرا رسد 
و پرده تاریکى فروافتد؛ ســتایش مخصــوص پروردگار 
است هر زمان که ســتاره اى طلوع و غروب کند؛ ستایش 
خداوندى را سزاســت که نعمت هاى او پایــان نمى پذیرد و 

موال على (ع)بخشش هاى او را جبران نتوان کرد.

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 292/ش/97 مورخ 97/04/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد پالك شماره 249 از اراضى کارگاهى را با مشخصات 

ذیل از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند:

آگهى مزایده نوبت سوم

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

دوم چاپ 

متراژ مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف
(مترمربع)

قیمت پایه کارشناسى 
هر مترمربع (ریال)

اراضى کارگاهى1249
555/50950/000کارگاهى

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/07/21 مهلت 
دارند جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت 
 www.sh-sedehlenjan.ir کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى

مراجعه نمایند.

فرمانده انتظامى استان گفت: امروز وجود نگهبان محله از مرز نیاز عبور 
کرده و به یک ضرورت قطعى و اولویت اول براى کشور تبدیل شده است. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبرى پلیس، سردار "مهدى معصوم بیگى" در 
همایش نگهبان محله که در چهارمین روز از هفته نیروى انتظامى برگزار شد 
با بیان اینکه نگهبانى فى نفسه عنوان بسیار مقدسى است گفت: نگهبانان 
محله زحمت مى کشند تا مردم در آسایش قرار گیرند و با خیال راحت تر 

بتوانند خانه خود را ترك کرده و به مسافرت بروند.
وى درادامه با تبریک هفته نیروى انتظامى به تشریح شعار "پلیس مقتدر 
امین مردم" پرداخت و تصریح کرد: این 2 واژه یعنى مقتدر و امین بودن از 

نیروى انتظامى جدایى ناپذیرند.
این مقام ارشد انتظامى استان اصفهان اذعان کرد: البته معتقد هستم این 
2 واژه زیبا و مقدس شامل حال نگهبانان محله هم هست چون آنان نیز 
بایستى هم مقتدر و هم امین مردم باشند چرا که اگر از هرکدام از این دو 
موضوع فاصله بگیریم در حقیقت از انجام رســالت و ماموریت خود دور 

شده ایم.
سردار معصوم بیگى، سپس راهبرد اساسى نیروى انتظامى را پیشگیرى 
از جرم عنوان و اظهار کرد: در اصل باید بگوییم که این راهبرد، رســالت 
نخستین و اولیه نیروى انتظامى نیز به شمار مى آید و در این راهبرد محورى 
و اساسى رویکرد ما امنیت مردم پایه، یعنى مشارکت جدى و همه جانبه 

مردم در برقرارى امنیت است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: براى تحقق ایــن راهبرد مى 
بایست سازو کار آن فراهم مى شد تا ناجا بتواند از ظرفیت عظیم مردمى 
به صورت سازمان یافته، آموزش دیده و مجهز ، تحت حمایت قانون در 

ماموریت هایش استفاده کند.
وى افزود: این بحث از سالیان گذشته در نیروى انتظامى پیگیرى و در ستاد 
کل نیروهاى مسلح مطرح و نهایتاً با تصویب فرمانده معظم کل قوا این ساز 

و کار با تاسیس موسسات حفاظتى و مراقبتى فراهم شد .
این مقام ارشد انتظامى استان، وجود نگهبان محله را یک ضرورت قطعى 

براى کشور دانست و گفت: امروز وجود نگهبان محله از مرز نیاز عبور کرده 
و به یک ضرورت قطعى و اولویت اول براى کشور ما تبدیل شده است.

به گفته سردار معصوم بیگى هم اکنون بالغ بر 4 هزار و 200 نگهبان محله 
در قالب 24 موسسه حفاظتى و مراقبتى در استان اصفهان مشغول فعالیت 

هستند.
وى در عین حال نیاز استان اصفهان را فراتر از این رقم عنوان کرد و گفت: 
برابر آمارهاى به دست آمده بیش از 100 هزار نگهبان محله در کل کشور 
وجود دارند که بایستى سهم اســتان ما حد اقل 15 هزار نفر باشد البته در 
برنامه میان مدت اما در بلند مدت سهم اصفهان باید از این عددهم بیشتر 
شود و دلیل آن نیز بزرگى و وسعت استان، وجودمراکز صنعتى و اقتصادى، و 
دانشگاهى و توریستى بودن این استان است و از طرفى نیز استفاده از نگهبان 

محله در مجتمع هاى مسکونى و تجارى امرى  عقالیى به شمار مى آید.
وى تصریح کرد: امروز على رغم اینکه 10 سال از تاسیس این موسسات 
مى گذرد هنوز مردم از ماهیت اصلى آنها مطلع نیستند و یا اگر هم مطلع 

باشند آگاهى چندانى با وظایف و اختیارات آنها ندارند که الزم است یک 
کارگروه ویژه اى تشکیل و این نیاز ضرورى را به مردم معرفى کند .

مشارکت مردم ضامن امنیت جامعه است 
معاون سیاسى امنیتى استاندارى با بیان اینکه سرریزمشکالت در حوزه هاى 
دیگر به بخش امنیت وارد مى شود از مردم خواست تا در تولید و حفظ امنیت 

مشارکت جدى داشته باشند. 
"سید حمیدرضا طباطبایى" که در همایش نگهبان محله سخن مى گفت، 

ضمن تبریک هفته ناجا به نیروهاى انتظامى، نگهبانان محله و بخش هایى 
که با این نیرو همکارى مى کنند گفت: براى برقرارى امنیت و آسایش در 
ایران اسالمى ما دســتگاه هاى اجرایى،نیروهاى نظامى همچون سپاه ، 
ارتش ، بســیج و قوه قضائیه تالش مى کنند اما نیروى انتظامى به لحاظ 
اینکه مســئولیت تامین امنیت داخلى کشــور را دارد زحمات بسیارى را 

متحمل مى شود.

گسترش خدمات مؤسسات امنیتى خصوصى 
رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان هم در این مراسم 
گفت: مؤسسات امنیتى خصوصى ظرفیت بالقوه اى هستند که باید با حضور 

پر رنگ تر، دوشادوش پلیس به مردم خدمت کنند. 
سرهنگ "عزیزا... سپهوند" تصریح کرد: این شرکت ها در برقرارى امنیت 
اماکن خصوصى همچون مؤسسات، شرکت ها، شهرك ها، بیمارستان ها 

مشارکت مى کنند و این اتفاق مثبتى است اما کافى نیست.
سرهنگ سپهوند با اشاره به لزوم به کارگیرى مؤسسات حفاظتى و مراقبتى در 
مراسم ها و جشن هاى ملى و مذهبى گفت: این مؤسسات ظرفیت بالقوه اى 

هستند که باید با حضور پر رنگ تر، دوشادوش پلیس به مردم خدمت کنند.
سرهنگ سپهوند با اشاره به برنامه هاى آتى پلیس براى مؤسسات حفاظتى 
و مراقبتى بیان داشت: به دنبال این هستیم که حوزه خدمات مؤسسات را 
گسترش دهیم و قسمتى از خدمات همچون حفاظت از خطوط لوله آب و گاز، 
نگهبانى از فرودگاه ها و راه آهن یا حتى بدرقه متهم به این بخش سپرده شود .

در همایش نگهبان محله و همزمان با هفته نیروى انتظامى اعالم شد 

اصفهان نیازمند 15 هزار نگهبان محله است

هفته نیروى انتظامى گرامى باد پلیس، خدمتگزارى، پاسخگویى، امانتدارى  روز پنجم

در راســتاي اجراي ماده 71 قانون شهرداري ها و مصوبه شــماره 97/5/1274 مورخ 
1397/07/15 شوراي محترم اسالمی کلیشاد و سودرجان ؛ اطالعات ذیل جهت گزارش 

به عموم اعالم می گردد.

حامد اخگر- شهردار کلیشاد و سودرجان                     
 رسول عابدى- مسئول امور مالى                            عباسعلى دهقان - رئیس شوراى اسالمى شهر 

مبلغ (میلیون ریال) شرح
44/415 منابع (6 ماهه اول سال 1397)
6/483 هزینه هاي مرتبط با خدمات اداري (6 ماهه اول سال 1397)
7/662 هزینه هاي مرتبط با خدمات شهري (6 ماهه اول سال 1397)

25/817 هزینه اي عمرانی (6 ماهه اول سال 1397)

مبلغ (میلیون ریال) هزینه هاي عمرانی (در سطح برنامه-6 ماهه اول سال 1397)
1/608 برنامه ریزي توسعه شهري

77 برنامه هدایت و دفع آب هاي سطحی
6/115 برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري
131 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

13/689 برنامه بهبود محیط شهري
50 برنامه ایجاد اماکن و فضاهاي ورزشی و تفریحی و توریستی

1/215 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري
1/054 برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا
1/878 هزینه هاي پیش بینی نشده و دیون عمرانی

آمار و اطالعات 
ارقام به میلیون ریال

درصد وصول بودجه به 
نسبت 6 ماه

درآمد وصل شده 6 
ماهه اول سال

درآمد مصوب 
سال مالی 1397

٪107 44/415 83/000

پیرو آگهى مزایده شماره 2793 مورخ 1397/07/09 شهردارى 
تودشــک در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 5/39/ش-ت 
1397/06/17 شوراى اسالمى شــهر تودشک، نسبت به فروش 
14 قطعه زمین مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اســناد و مدارك مزایده از تاریــخ 1397/07/10 لغایت 

1397/07/23 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشــار آگهى، کارشناسى و... به 

عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

دوم چاپ 


